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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

906. 
Врз основа на член 26 став (4) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012 и 
80/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.2.2013 година, донесе 

 
У  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат посебните услови, 
начинот и постапката за добивање на одобрение за ле-
тање. 

 
Член 2 

Одделните изрази употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 

1) Воздушен превоз е дел од домашниот и меѓуна-
родниот воздушен сообраќај кој се врши заради превоз 
на лица, предмети и пошта и кој може да биде: јавен 
воздушен превоз и воздушен превоз за сопствени по-
треби; 

2) Јавен воздушен превоз е лет или серија од лето-
ви за превоз на патници, карго и/или пошта за надоме-
сток и/или закупнина; 

3) Редовен јавен воздушен превоз е воздушен пре-
воз кој е наменет за целата јавност и се врши согласно 
објавениот распоред или со таква редовност што истата 
претставува лесно препознатлива систематска серија 
од летови; 

4) Нередовен јавен воздушен превоз е секој воз-
душен превоз кој не е редовен јавен воздушен превоз; 

5) Воздушен превоз за сопствени потреби е неко-
мерцијален  превоз во домашниот односно меѓународ-
ниот воздушен сообраќај којшто се врши со воздухоп-
лов наменет за превоз на лица и предмети за сопствени 
потреби (личен превоз, превоз на деловни партнери, 
нивниот багаж и слично); 

6) Генерална авијација опфаќа некомерцијални 
воздухопловни операции (превоз за сопствени потреби, 
воздухопловно-спортски дејности), специјализирани 
услуги со воздухоплов, потоа операции со воздухопло-
ви кои не се според ICAO стандардите (ултралесни ле-
тала, моторизирани крила и крила за слободно летање), 
операции на експериментални и аматерски градени 
воздухоплови и други воздухопловни операции кои не 
се редовен или нередовен јавен воздушен превоз; 
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7) EЗВО – Европска заедничка воздухопловна об-

ласт; 
8) Спогодба за ЕЗВО - Мултилатералната спогодба 

за основање на Европска заедничка воздухопловна об-
ласт; 

9) Петта слобода е право на превозник да пренесу-
ва патници, стока и пошта од сопствената земја до дру-
га земја и да го продолжи патувањето до трета земја и 

10) Седма слобода е право на превозник да прене-
сува патници, стока и пошта помеѓу две туѓи земји, без 
вршење на воздушен сообраќај од и до сопствената 
земја. 

 
II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ РЕДО-

ВЕН ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 
1. Посебни услови за добивање на одобрение за  

вршење на редовен јавен воздушен превоз  
на странски превозници 

 
Член 3 

(1) Превозник на земја која е страна на билатерална 
спогодба за редовен воздушен сообраќај со Република 
Македонија може да врши редовен јавен воздушен пре-
воз согласно воздухопловните слободи предвидени во 
таа билатерална спогодба, доколку покрај условите од 
истата ги исполнува и следните услови: 

а) да има важечко уверение за работа (Operating 
Licence) доколку превозникот е од земја членка на 
Европската Унија; 

б) да има важечко уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC - Air Operator Certificate); 

в) да има важечко уверение за регистрација на воз-
духопловите со кои се планира  сообраќајот до/од Ре-
публика Македонија; 

г) да има важечка дозвола за радио станица; 
д) да има важечко уверение за бучава; 
ѓ) да има важечко осигурување за воздухоплов, пат-

ници, багаж и стока, како и за трети лица на земја; 
е) да има важечко реосигурување за воздухоплов, 

патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја 
од реномирана реосигурителна куќа доколку превозни-
кот не е од земја членка на Европската Унија и 

ж) да има важечко уверение за пловидбеност, од-
носно уверение за ревизија на пловидбеноста. 

(2) Превозникот од став (1) на овој член, може да 
врши редовен јавен воздушен превоз и за воздухоплов-
ни слободи кои не се предвидени во билатерална спо-
годба (петта или седма слобода или каботажа), доколку 
ги исполнува условите од член 4 на оваа уредба. 
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Член 4 
(1) Превозник од земја со која Република Македо-

нија нема склучено билатерална спогодба за редовен 
јавен воздушен сообраќај односно превозник кој бара 
воздухопловни слободи кои не се предвидени во била-
терална спогодба, може да врши редовен јавен возду-
шен превоз согласно меморандум за разбирање склу-
чен помеѓу воздухопловните власти или доколку до-
стави документ издаден од воздухопловните власти на 
земјата на која и припаѓа, во кој се наведува дека пре-
возникот е овластен да врши редовен јавен воздушен 
превоз и изјава дека земјата се обврзува да обезбеди 
реципрочен третман на македонски превозници. 

(2) Покрај условите од став (1) на овој член, превоз-
никот треба да ги исполнува и условите од член 3, став 
(1), точките а), б), в), г), д), ѓ), е) и ж) на оваа уредба. 

 
2. Посебни услови за добивање на одобрение за вр-
шење на редовен јавен воздушен превоз на домаш-

ни превозници 
 

Член 5 
(1) За да врши редовен јавен воздушен превоз, до-

машниот превозник треба да ги исполнува условите од 
член 3 на оваа уредба, а доколку не постои билатерална 
спогодба условите од член 4 на оваа уредба. 

(2) Доколку со билатерална спогодба за редовен ја-
вен воздушен сообраќај склучена од страна на Репуб-
лика Македонија е определено дека редовен јавен воз-
душен сообраќај може да вршат само по еден превоз-
ник по договорна земја, предност за добивање на одо-
брение за летање како дезигниран превозник од маке-
донска страна има оној домашен превозник кој прв 
поднел барање да биде дезигниран согласно билатерал-
ната спогодба до Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство (во натамошен текст Агенција), доколку ги испол-
нува условите од член 3 став (1) на оваа уредба. 

(3) Доколку домашниот превозник од став (2) на 
овој член не ја одржува линијата за која е дезигниран 
или нема важечко уверение за исполнување на безбед-
носните услови - AOC, Агенцијата може да дезигнира 
друг домашен превозник. 

(4) На домашен превозник кој има поднесено бара-
ње за вршење на редовен јавен воздушен превоз со 
земја со која Република Македонија нема склучено би-
латерална спогодба Агенцијата му издава овластување 
за бараните линии доколку ги исполнува условите од 
член 4 став (2) на оваа уредба. 

 
3. Начин и постапка за добивање на одобрение за 

вршење на редовен јавен воздушен превоз 
 

Член 6 
За добивање на одобрение за вршење на редовен ја-

вен воздушен превоз, превозниците треба да поднесат 
барање дo Агенцијата по редовна или електронска по-
шта, факс или SITA мрежа, објавени во Зборникот на 
воздухопловни информации. 

 
Член 7 

(1) Барањето од член 6 на оваа уредба треба да ги 
содржи следните податоци: 

а) име и адреса на превозникот; 
б) типот на воздухопловот, регистерски ознаки и 

број на летот и 
 в) аеродром на полетување и слетување, време на 

полетување и слетување, со назнака UTC или Local од-
носно ред на летање. 

(2) Со барањето превозникот е должен да ги поднесе 
доказите за исполнетост на условите од член 3 на оваа 
уредба и условите предвидени во соодветните билате-
рални спогодби за редовен јавен воздушен сообраќај. 

 
Член 8 

(1) Редот на летање од член 7 став (1) точка в) на 
оваа уредба се поднесува на одобрување до Агенцијата 
во период предвиден во билатералните спогодби за ре-
довен јавен воздушен сообраќај или најдоцна во рок од 
30 дена пред денот за кога е планирано отпочнување на 
летовите.  

(2) Редот на летање се одобрува посебно за летната, 
посебно за зимската сезона на летање.  

(3) Измени во редот на летање се одобруваат по по-
стапка предвидена за негово донесување.  

(4) Во случај на дополнителни летови, превозникот 
е должен барањето за одобрување да го поднесе до 
Агенцијата најдоцна еден ден пред денот за кога е пла-
нирано изведување на истите. 

(5) Барањето за одобрување на промена на веќе 
одобрен тип на воздухоплов, врзување на линии, или 
на промена на ден на вршење на сообраќај односно на 
линија, превозникот е должен да го достави до Агенци-
јата најдоцна три часа пред планираниот лет.  

 (6) Деновите за викенд и празничните денови не се 
сметаат во временските рокови утврдени со став (4) и 
(5) на овој член.  

(7) Врзувањето на линии од став (5) на овој член, 
може да се бара само во случај на виша сила. Врзување 
на редовни со нередовни линии не се дозволува. 

(8) Доколку се бара промена на веќе одобрен тип на 
воздухоплов од став (5) на овој член, со воздухоплов 
од флотата на превозникот кој ја одржува линијата, со 
барањето се поднесуваат документите наведени во 
член 3 став (1) точките в), г), д), ѓ), е) и ж) на оваа 
уредба.   

(9) Доколку се бара промена на веќе одобрен тип на 
воздухоплов од став (5) на овој член, со воздухоплов со 
екипаж (wet lease-in) од друг превозник врз основа на 
договор за закуп, во тој случај со барањето покрај до-
кументите за закупениот воздухоплов од став (8) на 
овој член се поднесува и договорот за закуп и важечко 
уверение за исполнување на безбедносни услови за вр-
шење на јавен воздушен превоз (AOC - Air Operator 
Certificate) на превозникот кој е закуподавач на  возду-
хопловот со екипаж и кој ќе ја одржува одобрената ли-
нија како оперативен превозник (Operating Carrier). 

 
Член 9 

(1) По добивање на барањето од член 6 на оваа уред-
ба, Агенцијата спроведува постапка за утврдување на 
исполнетоста на пропишаните услови за одобрување. 

(2) На постапката за одобрување не се применува 
Законот за општа управна постапка. 

(3) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при одобрувањето на летањето. 

(4) На превозникот кој ги исполнува условите за вр-
шење на јавен редовен воздушен превоз пропишани со 
оваа уредба, Агенцијата му издава одобрение на еден 
од официјалните јазици на Меѓународната организаци-
ја за цивилно воздухопловство (ICAO) односно англи-
ски јазик и истото му го доставува по факс, електрон-
ска пошта или SITA мрежа. 

(5) Одобрението од став (4) на овој член, Агенција-
та го доставува и до центарот за одобрување на летови 
при давателот на услуги на воздухопловна навигација 
и до службите за сообраќај на аеродромите во Републи-
ка Македонија. 
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(6) По добивање на одобрението од став (4) на овој 
член, превозникот доставува план на летање до цента-
рот за одобрување на летови при давателот на услуги 
на воздухопловна навигација кој е должен податоците 
од планот за летање и одобрението да ги внесе во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 

 
Член 10 

(1) Одобрението за вршење на јавен редовен возду-
шен превоз издадено од страна на Агенцијата согласно 
оваа уредба има рок на важење само за предвиденото 
време за влез во македонскиот воздушен простор и 
предвиденото време на заминување.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во исклу-
чителни случаи (виша сила или технички причини) 
превозниците можат да го променат редот на летање по 
предходно одобрение од Агенцијата.   

(3) Времето на пристигнување и полетување, пре-
возниците се должни да го координираат со операторот 
на аеродром или со субјектите од член 71а од Законот 
за воздухопловство. 

 
Член 11 

(1) По исклучок од одредбите на оваа глава, дома-
шен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО 
може да врши редовен јавен воздушен сообраќај поме-
ѓу Република Македонија и земја-членка на ЕЗВО сог-
ласно одредбите од Глава III на ЕУ Регулативата 
1008/2008 која е преземена согласно Анекс 1 од Спо-
годбата за ЕЗВО (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 27/07 и 98/09), која се прифаќа и директ-
но се применува. 

(2) Поимите, “Заедница“, Право на Заедницата“, 
„Службен весник на Заедницата“, „Превозник на заед-
ницата“, „Аеродром во Заедницата“, „Земји-членки“ и 
„Договор за Европската заедница“ од Глава III на ЕУ 
Регулативата 1008/2008, ќе се читаат во согласност со 
ставовите 2 и 3 од Анексот II на Спогодбата од став (1) 
на овој член. 

   
III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НЕРЕ-

ДОВЕН ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 
1. Посебни услови за добивање на одобрение за  

вршење на нередовен јавен воздушен превоз 
 

Член 12 
Превозник може да врши нередовен јавен воздушен 

превоз, доколку ги исполнува условите од билатерална 
спогодба или меморандум за разбирање со кој се регу-
лира нередовниот превоз и/или следните услови: 

а) да има важечко уверение за работа (Operating 
Licence) доколку превозникот е од земја членка на 
Европската Унија; 

б) да има важечко уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC - Air Operator Certificate); 

в) да има важечко уверение за регистрација на воз-
духопловите со кои се планира  сообраќајот до/од Ре-
публика Македонија; 

г) да има важечка дозвола за радио станица; 
д) да има важечко уверение за бучава; 
ѓ) да има важечко осигурување за воздухоплов, пат-

ници, багаж и стока, како и за трети лица на земја; 

е) да има важечко реосигурување за воздухоплов, 
патници, багаж и стока, како и за трети лица на земја 
од реномирана осигурителна куќа доколку превозникот 
не е од земја членка на Европската Унија; 

ж) да има важечко уверение за пловидбеност, од-
носно уверение за ревизија на пловидбеноста и 

з) декларација за компетентност од надлежните 
власти на превозникот доколку превозникот не е од 
земја членка на Европската унија. 

 
2. Начин и постапка за добивање на одобрение за 

вршење на нередовен јавен воздушен превоз 
 

Член 13 
За добивање на одобрение за вршење на нередовен 

јавен воздушен превоз, превозниците треба да подне-
сат барање дo Агенцијата по редовна или електронска 
пошта, факс или SITA мрежа, објавени во Зборникот 
на воздухопловни информации. 

 
Член 14 

(1) Барањето од член 13 на оваа уредба треба да ги 
содржи следните податоци: 

а) име и адреса на превозникот; 
б) типот на воздухопловот, регистерски ознаки и 

број на летот; 
в) датум на летот; 
г) аеродром на полетување и слетување, време на 

полетување и слетување (со назнака UTC или Local) 
д) цел на летот; 
ѓ) природа и количина на товарот, земја на потекло 

и одредиште и 
е) име и адреса на испраќачот и примачот на стоката. 
(2) Со барањето превозникот треба да ги поднесе 

доказите за исполнетост на условите од член 12 на оваа 
уредба. 

 
Член 15 

(1) Барањето за вршење нередовен јавен воздушен 
превоз се поднесува до Агенцијата: 

a) за индивидуални летови (до 4 лета) – најмалку 
два работни дена пред денот за кога е планирано изве-
дување на летот; 

б) за серија од 5 до 10 летови – најмалку пет работ-
ни дена пред денот за кога е планирано изведување на 
летовите; 

в) за серија од над 10 летови – најмалку седум ра-
ботни дена пред денот за кога е планирано изведување 
на летовите; 

г) за промена на веќе одобрен тип на воздухоплов, 
врзување на линии, како и во случај на промена на де-
нот на вршење на сообраќај односно на линијата, нај-
малку три часа пред планираниот лет. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, Агенцијата 
може, во случај на виша сила или други вонредни 
околности, да прифати барања поднесени во рок покра-
ток од роковите наведени во став (1) точки а), б) и в) на 
овој член. 

(3) Врзувањето на линии од став (1), точка г) на 
овој член, може да се бара само во случај на виша сила. 
Врзување на нередовни со редовни линии не се дозво-
лува. 

(4) Доколку се бара промена на веќе одобрен тип на 
воздухоплов од став (1), точка г) на овој член, со возду-
хоплов од флотата на превозникот кој ја одржува лини-
јата, со барањето се поднесуваат документите наведени 
во член 12 став (1) точките в), г), д), ѓ), е) и ж) на оваа 
уредба.   
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(5) Доколку се бара промена на веќе одобрен тип на 
воздухоплов од став (1), точка г) на овој член, со возду-
хоплов со екипаж (wet lease-in) од друг превозникот 
врз основа на договор за закуп, во тој случај со барање-
то покрај документите за закупениот воздухоплов од 
став (4) на овој член се поднесува и договорот за закуп 
и важечко уверение за исполнување на безбедносни ус-
лови за вршење на јавен воздушен превоз (AOC - Air 
Operator Certificate) на превозникот кој е закуподавач 
на  воздухопловот со екипаж и кој ќе ја одржува одо-
брената линија како оперативен превозник (Operating 
Carrier). 

 
Член 16 

(1) По добивање на барањето од член 13 на оваа 
уредба, Агенцијата спроведува постапка за утврдување 
на исполнетоста на пропишаните услови за одобрување. 

(2) На постапката за одобрување не се применува 
Законот за општа управна постапка. 

(3) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при одобрувањето на летањето.  

(4) На превозникот кој ги исполнува условите за вр-
шење на јавен нередовен воздушен превоз пропишани 
со оваа уредба, Агенцијата му издава одобрение на 
еден од официјалните јазик на Меѓународната органи-
зација за цивилно воздухопловство (ICAO) односно 
англиски јазик и истото му го доставува по електрон-
ска пошта, факс или SITA мрежа. 

(5) Одобрението од став (4) на овој член, Агенција-
та го доставува и до центарот за одобрување на летови 
при давателот на услуги на воздухопловна навигација 
и до службите за сообраќај на аеродромите во Републи-
ка Македонија. 

(6) По добивање на одобрението од став (4) на овој 
член, превозникот доставува план на летање до цента-
рот за одобрување на летови при давателот на услуги 
на воздухопловна навигација кој треба податоците од 
планот за летање и одобрението да ги внесе во систе-
мот за процесирање на планови за летање на службата 
за контрола на летање. 

 
Член 17 

(1) Одобрението за вршење на јавен нередовен воз-
душен превоз издадено од страна на Агенцијата сог-
ласно оваа уредба има важност 72 часа почнувајќи од 
предвиденото време за влез во македонскиот воздушен 
простор или од предвиденото време на заминување. 

(2) Времето на пристигнување и полетување, пре-
возниците го координираат со операторот на аеродром 
или со субјектите од член 71а од Законот за воздухоп-
ловство. 

 
Член 18 

(1) По исклучок од одредбите на оваа глава, дома-
шен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО 
може да врши нередовен јавен воздушен сообраќај по-
меѓу Република Македонија и земја-членка на ЕЗВО 
согласно одредбите од Глава III на ЕУ Регулативата 
1008/2008 која е преземена согласно Анекс 1 од Спо-
годбата за ЕЗВО (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 27/07 и 98/09)), која се прифаќа и ди-
ректно се применува. 

(2) Поимите, “Заедница“, Право на Заедница-
та“,“Службен весник на Заедницата“, “Превозник на 
заедницата“,“Аеродром во Заедницата“, “Земји-член-
ки“ и “Договор за Европската заедница“ од Глава III на 
ЕУ Регулативата 1008/2008, ќе се читаат во согласност 
со ставовите 2 и 3 од Анексот II на Спогодбата од став 
(1) на овој член. 

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ЛЕТОВИ ОД ГЕНЕРАЛНА 

АВИЈАЦИЈА 
 

1. Посебни услови за одобрување на летови  
од генерална авијација 

 
Член 19 

За летови од генерална авијација, операторот на 
воздухоплов треба да ги исполнува следните услови: 

а) да има важечко уверение за регистрација на возду-
хопловот со кој планира да оперира издадено од нацио-
налната воздухопловна власт на земјата од која доаѓа; 

б) да има важечко уверение за пловидбеност на воз-
духопловот; 

в) да има важечко осигурување, за штети предизви-
кани на трети лица; 

г) да има посебно одобрение издадено согласно 
член 29 став (2) од Законот за воздухопловство докол-
ку врши активно снимање од воздухоплов и 

д) други докази поврзани со летот на воздухоплови-
те на генерална авијација.  

 
2. Начин и постапка за одобрување на летови од 

генерална авијација 
 

Член 20 
(1) За летови од генерална авијација, операторот на 

воздухоплов до Агенцијата или од неа овластено прав-
но лице согласно член 9-д став (1) од Законот за возду-
хопловство, поднесува барање со доказ дека ги испол-
нува условите од член 19 на оваа уредба, најмалку еден 
работен ден пред предвиденото време на полетување 
и/или пред предвиденото време на влез во воздушниот 
простор на Република Македонија. 

(2) Доколку се исполнети условите од член 19 на 
оваа уредба од страна на Агенцијата се издава одобре-
ние за летање кое важи додека не го напушти воздуш-
ниот простор на Република Македонија.  

(3) По добивање на одобрение за летање операторот 
на воздухоплов доставува план на летање до центарот 
за одобрување на летови при давателот на услуги на 
воздухопловна навигација. 

(4) Податоците од планот на летање, давателот на 
услуги на воздухопловна навигација ги внесува во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 

 
V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА  
ПРЕЛЕТИ, ТЕХНИЧКИ И ПОЗИЦИОНИ  

(ПРАЗНИ) ЛЕТОВИ 
 

Член 21 
(1) За добивање на одобрение за вршење на прелети 

на македонскиот воздушен простор, операторот на воз-
духоплов поднесува план за летање до центарот за одо-
брување на летови при давателот на услуги на возду-
хопловна навигација, најмалку три часа пред предвиде-
ното време на полетување. 

(2) Навремено поднесениот план за летање од став 
(1) на овој член се смета за одобрување за вршење на 
прелети. 

(3) Податоците од планот на летање, давателот на 
услуги на воздухопловна навигација ги внесува во си-
стемот за процесирање на планови за летање на служ-
бата за контрола на летање. 
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Член 22 
(1) Со цел вршење нередовен транзитен сообраќај и 

слетување заради непрeвoзнички цели согласно член 5 
од Чикашката конвенција, потоа вршење на редовен 
транзитен сообраќај согласно Меѓународната спогодба 
за транзитен воздушен сообраќај (International Air 
Services Transit Agreement), како и за вршење на меди-
цински летови, операторот на воздухопловот поднесу-
ва план за летање до центарот за одобрување на летови 
при давателот на услуги на воздухопловна навигација. 

(2) Навремено поднесениот план за летање од став 
(1) на овој член се смета за одобрување за летање. 

(3) За вршење на технички летови на воздухоплови 
впишани во регистарот на воздухоплови на Република 
Македонија кои не ги исполнуваат условите за пловид-
беност поради оштетеност или неисправност, операто-
рот на воздухопловот поднесува барање до Агенцијата, 
која постапува согласно прописите за пловидбеност на 
воздухоплови. За останатите позициони (празни) лето-
ви Агенцијата наместо одобрение само го потврдува 
летот (Confirmation). 

(4) За полетување на странски воздухоплов, кој не 
ги исполнува условите за пловидбеност, од аеродром 
кој се наоѓа на територијата на Република Македонија, 
операторот на воздухопловот поднесува барање до 
Агенцијата со доказ дека националната воздухопловна 
власт на државата на регистарот го одобрила бараниот 
лет и условите под кои треба да се спроведе летот. 

 
VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ НА 
СТРАНСКИ ДРЖАВЕН ВОЗДУХОПЛОВ 

 
1. Посебни услови за добивање на одобрение за лета-

ње на странски државен воздухоплов 
 

Член 23 
Странски државен воздухоплов, воздухоплов на 

Обединетите нации, воздухоплов кој се користи за по-
требите на Обединетите нации и воздухоплов кој се ко-
ристи за превоз на лица кои уживаат посебен статус, 
може да лета во македонскиот воздушен простор врз 
основа на одобрение кое го издава Министерството за 
надворешни работи, а по претходно добиена соглас-
ност од Министерството за одбрана. 

 
Член 24 

Министерството за надворешни работи ќе го издаде 
одобрението од член 23 на оваа уредба, доколку се ис-
полнети следните услови:  

1) да има дипломатска нота која содржи податоци 
за типот на воздухопловот, повикувачки знак, цел на 
летот и датум на прелет или слетување на територијата 
на Република Македонија;  

2) да има план на летот и 
3) доколку воздухопловот за кој се однесува бара-

њето носи ризичен товар или вооружување потребно е 
да се дадат точни описни информации за видот и коли-
чината на ризичниот товар или вооружувањето. 

 
2. Начин и постапка за добивање на одобрение за 

летање на странски државен воздухоплов 
 

Член 25 
(1) За добивање на одобрение за летање на странски 

државен воздухоплов, воздухоплов на Обединетите на-
ции, воздухоплов кој се користи за потребите на Обе-

динетите нации и воздухоплов кој се користи за превоз 
на лица кои уживаат посебен статус, странско дипло-
матско-конзуларно претставништво во Република Ма-
кедонија или друга држава преку дипломатско-конзу-
ларните претставништва на Република Македонија во 
странство поднесуваат дипломатска нота со која се ба-
ра одобрување на летот и план на летот до Министерс-
твото за надворешни работи, на адреса објавена во 
Зборникот на воздухопловни информации. 

(2) Министерството за надворешни работи по прие-

мот на дипломатската нота и планот на летот, истите 

ги препрака до Министерството за одбрана со цел до-

бивање на согласност.  

(3) По добивање на согласност од Министерството 

за одбрана, Министерството за надворешни работи из-

дава одобрение. 

(4) Министерството за надворешни работи одобре-

нието од став 3 на овој член во форма на дипломатска 

нота го доставува до соодветното дипломатско-конзу-

ларно претставништво, кое  ја поднело нотата. 

(5) Министерството за надворешни работи одобре-

нието од став 3 на овој член, заедно со дипломатската 

нота со која се бара одобрување на летот и планот на 

летот ги доставува до давателот на услуги на воздухоп-

ловна навигација, заради негово внесување во системот 

за процесирање на податоци за летови, а во случај на 

одобрување за слетување на странски државен возду-

хоплов и до Министерството за внатрешни работи и 

операторот на аеродромот. 

 

Член 26 

(1) За добивање на одобрение за летање на странски 

државни воздухоплови во случаи кога државите во ба-

рањето за добивање годишно одобрение за летање се 

повикуваат на реципроцитет или доставиле листа на 

воздухоплови, за кои по добивањето на годишното 

одобрение нема да биде потребно најавување на поеди-

нечни летови, странско – дипломатското – конзуларно 

претставништво во Република Македонија или друга 

држава преку дипломатско – конзуларните претстав-

ништва на Република Македонија во странство, подне-

суваат дипломатска нота со која бараат годишно одо-

брение за летање со листа на државните воздухоплови 

до Министерството за надворешни работи на адреса 

објавена во Зборникот за воздухопловни информации. 

(2) По добивањето на дипломатската нота за годиш-

но одобрение за летање во смисла на став (1) од овој 

член, Министерството за надворешни работи го доста-

вува барањето со листата на странски државни возду-

хоплови до Министерството за одбрана заради давање 

согласност. 

(3) По добивање на согласноста од Министерството 

за одбрана, Министерството за надворешни работи го 

издава годишното одобрение. 

(4) Доставената согласност важи само за воздухоп-

ловите кои се наведени во листата со барањето за го-

дишно одобрение за летање на странски државни воз-

духоплови. 

(5) За воздухопловите кои не се наведени во листа-

та со барањето за годишно одобрение за летање на 

странски државни воздухоплови се применуваат одред-

бите од член 24 од оваа уредба. 
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(6) Државата барател за поединечните летови на 

воздухопловите кои се на листата во барањето за го-

дишно одобрение за летање во смисла на став (1) од 

овој член, треба навреме да поднесе план за летање до 

центарот за одобрување на летови при давателот на ус-

луги на воздухопловна навигација. 

(7) Центарот за одобрување на летови при давате-

лот на услуги на воздухопловна навигација треба по 

добивањето на планот за летање, веднаш да го просле-

ди до Министерството за одбрана. 

(8) Министерството за одбрана го евидентира летот 

и доколку има недоследности во доставениот план за 

летање може да го забрани летот. Доколку Министерс-

твото за одбрана нема забелешки на доставениот план 

за летање, летот може да се реализира. 

 

Член 27 

(1) Заради одобрување на прелет, полетување или 

слетување на странски државен воздухоплов, возду-

хоплов на Обединетите нации, воздухоплов кој се ко-

ристи за потребите на Обединетите нации и воздухоп-

лов кој се користи за превоз на лица кои уживаат посе-

бен статус, Министерството за надворешни работи ги 

утврдува годишните одобренија за летање за држави. 

(2) Министерството за одбрана со внатрешна про-

цедура ја пропишува својата внатрешна организација 

на работата при издавање на согласност за летање на 

странски државен воздухоплов. 

 

Член 28 

Во случај кога странски државен воздухоплов, воз-

духоплов на Обединетите нации, воздухоплов кој се 

користи за потребите на Обединетите нации и возду-

хоплов кој се користи за превоз на лица кои уживаат 

посебен статус слета на територијата на Република Ма-

кедонија без одобрение за летање, давателот на услуги 

на воздухопловна навигација е должен за истото да го 

извести Министерството за внатрешни работи. 

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 29 

Одредбите од членовите 11 и 18 на оваа уредба ќе 

отпочнат да се применуваат по влегување во сила на 

Спогодбата за ЕЗВО. 

 

Член 30 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за посебните услови, на-

чинот и постапката за добивање на одобрение за лета-

ње („Службен весник на Република Македонија” број 

142/10, 50/11 и 56/12).  

 

Член 31 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.41-922/1 Заменик на претседателот 

26 февруари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

907. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА  ЖЕЛЕЗНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА  

„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Сo оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надоместок 
60.000 литри Еуродизел БС на Јавното претпријатие за 
железничка инфраструктура Македонски железници - 
Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Јавното претпријатие за железничка инфра-
структура Македонски железници - Скопје за користе-
ње како гориво за дрезините, шинските средства, дизел 
- агрегатот за производство на електрична енергија и за 
целокупната механизација која се користи за одржува-
ње на железничката инфраструктура. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати паѓаат на товар на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура Македонски 
железници - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати, да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.41-791/1 Заменик на претседателот 

5 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

908. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекршо-

ците против јавниот ред и мир („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.66/2007), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.3.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ВО КОИ СЛУЧАИ И ПОД КОИ УСЛОВИ СЕ СМЕТА 

ДЕКА Е НАРУШЕН МИРОТ НА ГРАЃАНИТЕ ОД 
ШТЕТНА БУЧАВА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои 
услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од 
штетна бучава („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 1/2009), во членот 12 зборовите  „публика-
ција 179, 225, 651 и 804“ се заменуваат со зборовите 
„MKC EN 61672-1:2009; MKC EN 61672-2:2009; MKC 
EN 61672-3:2009; MKC EN 61260:2009 и MKC EN 
61260:2009/А1:2009“. 



 Стр. 8 - Бр. 38                                                                                          11 март 2013 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 
  

Бр.41-980/1 Заменик на претседателот 
5 март 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

909. 
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10 и 6/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.03.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО 

РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје, бр. 
02-327/9 од 6.12.2012 година, донесена од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржа-
на на 6.12.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-1320/1 Заменик на претседателот 

5 март 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

910. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од 

Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/1996 и 16/1997) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.3.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2013 ГОДИНА 
 
1. Летното сметање на времето во 2013 година за-

почнува на 31 март во 02h 00min 00s така што со поме-

стување за еден час нанапред времето во 02h 00min 00s 
се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2013 година се 
завршува на 27 октомври во 03h  00min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00min 00s. 

3. Часот кој на 27 октомври 2013 година, поради по-

местувањето за еден час наназад се појавува двапати 

помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – пр-

виот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.41-1434/1 Заменик на претседателот 

5 март 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

911. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”  бр.8/05, 

150/07 и  35/11, 166/12), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 5.3.2013 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА- УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА  

МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за внатрешни работи - Дебар му престанува 

користењето на недвижна ствар евидентирана на КП 

бр. 5230, дел од објект на ул. „8 Септември“ бб во Де-

бар, деловен простор евидентиран во Имотен лист бр. 

1179 за КО Дебар 1, канцеларии бр. 17,18,19,20,21,22 и 

23, сите со вкупна површина од 70,27м2, сопственост 

на Република Македонија. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се  да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-

тво за правда-Управата за водење на матичните книги  

за потребите на Подрачната канцеларија Дебар. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за правда-Упра-

вата за водење на матичните книги, во рок од седум де-

на од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-1435/1 Заменик на претседателот 

5 март 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

912. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 

(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, 31/13 и 34/13), Др-

жавната изборна комисија на седницата одржана на 

8.3.2013 година, во состав: Претседател Борис Кондар-

ко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Вла-

тко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефановска, Виоле-

та Дума и Бедредин Ибраими донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 

I. 

Во  Одлуките за формирање на општинските избор-

ни комисии („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 17/13,  

21/13, 23/13, 28/13 и 32/13), број 10-1861/1 од 4.6.2011 

година и број 10-810/6 од 4.11.2011 година се вршат 

следните изменувања и дополнувања и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 

Шуто Оризари, заменик членот Невзат Зекир вработен 

во Биро за судски вештачења, се разрешува. 

За  заменик  член се именува  Војислав Марјановиќ 

вработен во Секретаријат за спроведување на рамков-

ниот договор. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 

Дебарца членот Танас Танаскоски, вработен во Општи-

на Охрид, се разрешува. 

За член се именува Александар Танчески вработен 

во Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-

борна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за претседател, заменик претседател, членови или нив-

ни заменици на општинските изборни комисии имаат 

право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-

њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-

та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-

нот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник 

на Република Македонија.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-

лено. 

Решението на Државната изборна комисија е конечно.  

 

Бр. 07-333/13 Државна  изборна  комисија 

8 март 2013 година Претседател, 

Скопје Борис  Кондарко, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

913. 
Уставениот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македонија 
и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 6 февруа-
ри 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 167 став 2 во делот: „и со друг пропис“, 
член 229 став 21, член 230 став 25 и став 26 алинеја 3 и 
член 279 став 4 од Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012 и 145/2012). 

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 
уставноста на член 1 во делот: „загарантираните права 
и утврдените потреби и интереси на државата во обез-
бедувањето на здравствената заштита“, член 13 став 2, 
член 204 алинеја 4, член 219 став 2 во делот: „или акт“ 
и став 6, насловот: „должности на директорот за време 
на штрајк“, член 287 и член 308 став 1 точка 15 од За-
конот означен во точката 1 од ова решение. 

3. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување на по-
стапка за оценување на уставноста на член 12 став 2 во 
делот: „што се врши како јавна служба“ и член 285 
став 2 од Законот означен во точката 1 од ова решение. 

4. Ова решение да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

5.Самостојниот синдикат на клинички центри и 
други здравствени организации во Република Македо-
нија од Скопје, до Уставниот суд на Република Маке-
донија поднесе иницијатива за поведување на постапка 
за оценување на уставноста на одредбите од Законот 
означени во точките 1, 2 и 3 од ова решение. 

6.а) Во врска со член 167 став 2 во делот: „и со друг 
пропис“ од Законот, во иницијативата се наведува дека 
„со оглед на тоа што само со закон може да се уредува 
пристапот и давањето на информации од јавен кара-
ктер, а не со друг пропис понизок по ранг од закон, од-
носно со подзаконски акт, како што е предвидено со 
оспорениот дел од членот 167 став 2 од Законот, смета-
ме дека оспорениот законски дел не е во согласност со 
членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. При 
оценувањето за основаноста на овој дел од Иницијати-
вата, предлагаме да се има предвид и Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија У бр.202/2011 
од 21.03.2012 година со која се укина член 235-б став 7 
од Законот за супервизија на осигурување.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 167 е си-
стематизиран во Глава VII од Законот, посветена на 
„Здравствените работници и здравствените соработни-
ци“, под точка 7. „Права и должности на здравствените 
работници и здравствените соработници“. Оваа точка 
од Главата VII на Законот се однесува на: плата, надо-
местоци на плата, додатоци на плата, надоместок на 
трошоци поврзани со работата; совесно и ефикасно вр-
шење на работните задачи; давање информации и кла-
сифицирана информација; стручно оспособување и 
усовршување; право на заштита од закани и напади; 
право на синдикално здружување; право на штрајк; 
членување во политичка партија; право на одмор и 
отсуства од работа; спреченост за доаѓање на работа; 
мирување на вработување; враќање на работа. 
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Членот 167 од Законот се однесува на давање ин-
формации и класифицирана информација, при што во 
став 1 се определува дека „Здравствениот работник, 
односно здравствениот соработник е должен, во сог-
ласност со закон, по барање на граѓаните да дава ин-
формации заради остварување на нивните права и ин-
тереси, освен информациите од членот 153 од овој за-
кон.“ 

Во член 167 став 2 од Законот, чиј дел се оспорува, 
се пропишува дека „Здравствениот работник, односно 
здравствениот соработник е должен да ја чува класи-
фицираната информација на начин и под услови утвр-
дени со закон и со друг пропис.“ 

в) Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија е владеењето на правото. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 
1); Секој е должен да ги почитува Уставот и законите 
(став 2).  

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелна вредност на уставниот поредок е владеењето 
на правото и дека таа вредност се остварува така што 
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон, како и така 
што секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во член 1 од Законот за слободен пристап до ин-
формации од јавен карактер („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010) се 
определува дека „со овој закон се уредуваат условите, 
начинот и постапката за остварување на правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер 
со кои располагаат органите на државната власт и дру-
гите органи и организации утврдени со закон, органите 
на општините, градот Скопје и општините во градот 
Скопје, установите и јавните служби, јавните претпри-
јатија, правни и физички лица што вршат јавни овла-
стувања, утврдени со закон“ (став 1). 

Според став 2 од истиот член на Законот, „правото 
на слободен пристап до информации од јавен карактер 
се остварува согласно со овој и друг закон.“ 

Според членот 3 алинеја 2 од овој закон, „информа-
ција од јавен карактер“ е информација во која било 
форма што ја создал или со која располага имателот на 
информацијата согласно со неговите надлежности. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
условите, начинот и постапката за остварување на пра-
вото на слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер со кои располагаат државните органи, органите 
на локалната самоуправа и правните и физичките лица 
кои вршат јавни овластувања, се уредуваат со Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
како и дека тоа право се остварува согласно со тој и 
друг закон. Со други зборови, само со закон се уреду-
ваат условите, начинот и постапката за пристап и за ос-
тварување на правото на информација од јавен кара-
ктер. 

Со оглед на тоа што во член 167 став 2 од Законот 
се определува дека начинот и условите за чување на 
класифицираната информација за пациентот од страна 
на здравствениот работник може да се уредат и со друг 
пропис кој е подзаконски акт, а не само со закон, Судот 
оцени дека основано може да се постави прашањето на 
согласноста на член 167 став 2 во делот „и со друг про-
пис“ од Законот за здравствената заштита со членот 8 
став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. Поради тоа, 
Судот одлучи како во точката 1 од ова решение. 

7. а) Во однос на член 229 став 21 од Законот, во 
иницијативата се наведува дека „во член 1 од Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2006, 86/2008 и 6/2010) е предвидено дека со овој 
закон се уредуваат начинот и постапката за остварува-
ње на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер со кои располагаат органите на др-
жавната власт и другите органи и организации утврде-
ни со закон, органите на општините, градот Скопје и 
општините во градот Скопје, установите и јавните 
служби, јавните претпријатија, правни и физички лица 
што вршат јавни овластувања, утврдени со закон. Пра-
вото на слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер се остварува согласно со овој и друг закон. Спо-
ред тоа, комисијата не може и не смее да определува 
кои податоци или дел од податоците содржани во тен-
дерската документација се сметаат за службена тајна, 
затоа што комисијата е помошно работно тело, а не ор-
ган, и тоа може да се прави само со закон, а не со под-
законски акт. Од тие причини, сметаме дека оспорени-
от став на член 229 од Законот, не е во согласност со 
членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 229 од 
Законот е систематизиран во Глава IX посветена на 
„Лиценци за вршење на здравствена дејност во мрежа-
та на здравствени установи.“ Оваа Глава се однесува на 
(1) определување на лиценцата како основа за вршење 
на здравствена дејност во мрежата на здравствени уста-
нови, (2) доделувањето на лиценцата, (3) постапката за 
давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата и (5) 
престанокот на лиценцата. 

Членот 229 од Законот припаѓа на делот посветен 
на „Доделување на лиценца“.  

Во член 229 став 1 од Законот се определува дека 
„Постапката за доделување на лиценца ја води Мини-
стерството за здравство“. Во ставот 3 од истиот член на 
Законот се утврдува дека „за започнување на постапка 
за доделување на лиценца, Министерството за здрав-
ство донесува одлука за започнување на постапката за 
доделување на лиценца“. Во став 4 се предвидува дека 
„одлуката за започнување на постапката за доделување 
на лиценца од ставот 3 на овој член особено содржи: 
образложение за оправданоста за доделување на лицен-
ца; назначување на нејзините цели; предмет на лицен-
цата и основни услови за доделување на лиценца; ви-
дот на постапката за доделување на лиценца; пресмету-
вањето на висината на износот и начинот на плаќање 
на лиценцискиот надоместок; начинот и рокот во кој ќе 
биде спроведена постапката за доделување на лиценца 
и висината на надоместокот за издавање на тендерска-
та документација.“ Според став 5, „отворен повик е по-
стапка за доделување на лиценца во која сите заинтере-
сирани лица кои подигнале тендерска документација 
можат да поднесат понуди за склучување на договор за 
лиценца.“ Во став 7 од член 229 на Законот се утврдува 
дека „постапката за доделување на лиценца ја подго-
твува, организира и спроведува комисија за спроведу-
вање на постапката за доделување на лиценца (во ната-
мошниот текст: комисијата), формирана од страна на 
министерот за здравство.“ Во ставот 8 се определува 
дека комисијата се состои од претседател, заменик-
претседател и најмалку три члена и нивни заменици, а 
во ставот 9 дека за членови на комисијата се именуваат 
лица од редот на вработените во министерството за 
здравство и експерти од соодветната област за која се 
дава лиценца. Ставот 10 го определува кругот на лица-
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та кои не можат да бидат членови на комисијата, ста-
вот 11 дека комисијата ги донесува одлуките со мно-
зинство гласови на членовите, а ставот 12 дека комиси-
јата : ја подготвува тендерската документација, го обја-
вува јавниот повик, го организира приемот на пријави-
те и понудите, дава појаснувања и дополнителни ин-
формации и документи, ги разгледува и оценува пону-
дите и врши рангирање на кандидатите со предлог за 
прворангираниот да биде избран за носител на лицен-
ца, поднесува предлог за прекинување на постапката и 
врши други работи потребни за спроведување на по-
стапката. Според став 16 на член 229 од Законот, тен-
дерската документација (што ја подготвува комисија-
та), особено содржи: покана за поднесување на понуда 
со инструкција, условите на коишто мора да одговара 
вклучувајќи ги и техничките спецификации, критериу-
мите за оцена на понудите, инструкцијата за понудува-
чите за подготовка на понудата, периодот за кој се из-
дава лиценцата, нацртот на текстот на договорот за ли-
ценца и други барања во зависност од предметот на ли-
ценцата. 

Според оспорениот став 21 на член 229 од Законот, 
„Комисијата може да определи дека податоците или 
дел од податоците содржани во тендерската докумен-
тација се сметаат за службена тајна. Во таков случај 
учесниците во постапката се должни да поднесат изја-
ва, приложена кон документацијата со која се обврзу-
ваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сме-
таат за службена тајна.“ 

Во став 22 од наведениот член на Законот се опре-
делува дека „министерот за здравство ја одобрува тен-
дерската документација.“ 

в) Од член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 ставовите 1 
и 2 од Уставот произлегува дека темелна вредност на 
уставниот поредок е владеењето на правото и дека таа 
вредност се остварува така што законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон, и што секој е должен да ги почиту-
ва Уставот и законите. 

Од член 1 ставовите 1 и 2 и член 3 алинеја 2 на За-
конот за слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010) произлегува дека услови-
те, начинот и постапката за остварување на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер со 
кои располагаат државните органи, органите на локал-
ната самоуправа и правните и физичките лица кои вр-
шат јавни овластувања, се уредуваат со Законот за сло-
боден пристап до информации од јавен карактер, како 
и дека тоа право се остварува согласно со тој и друг за-
кон. Со други зборови, само со закон се уредуваат ус-
ловите, начинот и постапката за пристап и за оствару-
вање на правото на информација од јавен карактер. 

Со оглед на тоа што со член 229 став 21 од Законот 
се определува дека комисијата која ја спроведува по-
стапката за доделување на лиценцата може да опреде-
ли кои податоци или дел од податоците содржани во 
тендерската документација ќе се сметаат за службена 
тајна, Судот утврди дека законската одредба определу-
ва со подзаконски акт да се уредува предметното пра-
шање, а не само со закон, поради што Судот оцени де-
ка основано може да се постави прашањето за соглас-
носта на наведената законска одредба со означените 
уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

8.а) Во врска со член 230 став 25 и став 26 алинеја 3 
од Законот, во иницијативата се наведува дека членот 
230 став 25 од Законот „не држи од уставно-правен ас-
пект, бидејќи со неа противуставно се презема судската 
надлежност, односно не е во согласност со темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија: владеењето на правото и поделба на државната 
власт на законодавна, извршна и судска од член 8 став 1 
алинеите 3 и 4 од Уставот. Оспорената одредба не е во 
согласност ниту со член 9, член 13 став 1, член 14 став 1, 
член 32, член 51 и член 54 став 1 од Уставот на Републи-
ка Македонија. Затоа што, правните последици можат да 
се изречат само со правосилни судски пресуди и тие не-
посредно се спроведуваат, извршуваат и без тоа специ-
јално да се предвидува со закон и тоа да го прави конце-
дентот“ односно министерството за здравство. 

Во однос на член 230 став 26 алинеја 3 од Законот, 
во иницијативата се наведува дека „од уставните 
одредби на член 32 став 1 и 2 и член 33 од Уставот 
произлегува дека Уставот го гарантира правото на ра-
бота, слободниот избор на вработување и го промовира 
принципот на достапност секому, под еднакви услови, 
на секое работно место. Исто така, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки, при што начинот на 
плаќање се уредува со друг закон и во тие рамки посто-
јат законски механизми за нивно исполнување. Затоа, 
пропишувањето на условот концедентот (Министерс-
твото за здравство, н.з.) задолжително да го исклучува 
од постапката кандидатот или понудувачот и кога не ги 
исполнил обврските од плаќање на даноци, придонеси 
и други јавни давачки, доведува до состојба исполнува-
њето на обврската на тоа лице од одреден статус да 
влијае на остварувањето на право на работа, што е 
уставно недозволиво, а секако тоа води и кон стеснува-
ње на обемот на правото на работа и достапноста на се-
кое работно место секому под еднакви услови. Со ог-
лед на наведеното, сметаме дека оспорената законска 
одредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, 
член 32 став 1 и 2, член 33 и член 51 од Уставот. При 
одлучувањето за основаноста на овој дел од иницијати-
вата, предлагаме да се има предвид и Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија У бр.230/2009 
од 14.07.2010 година, со која е укинат член 7 став 2 
точка 4 во делот: „или ако не ги намирил своите обвр-
ски за даноци и придонеси“ од Законот за вработување 
и работа на странци.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 230 од 
Законот е, исто така, систематизиран во Глава IX по-
светена на „Лиценци за вршење на здравствена дејност 
во мрежата на здравствени установи“, која се однесува 
на (1) определување на лиценцата како основа за врше-
ње на здравствена дејност во мрежата на здравствени 
установи, (2) доделувањето на лиценцата, (3) постапка-
та за давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата и 
(5) престанокот на лиценцата. 

Членот 230 од Законот припаѓа на делот насловен 
„Постапка за давање на лиценца“. 

Во став 1 од наведената законска одредба се опре-
делува дека „комисијата е должна на заинтереси-рани-
те кандидати да им овозможи да подигнат тендерска 
документација непосредно по датумот на објавувањето 
на јавниот повик.“ Ставот 19 определува дека „по исте-
кот на рокот за доставување на понуди, комисијата јав-
но ги отвора понудите во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите на место и во време опреде-
лено во јавниот повик.“ Според став 22, „комисијата 
утврдува листа на кандидатите врз основа на нивната 
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лична состојба, нивната способност за вршење профе-
сионална дејност, економската и финансиската состој-
ба, како и техничката и професионалната способност“, 
а според став 23 „комисијата врши евалуација на пону-
дите само на оние понудувачи кои се селектирани за 
подобни“ и, според став 24, „комисијата за извршената 
евалуација објавува извештај и ги известува за резулта-
тите од постапката за избор на сите понудувачи.“  

Во оспорениот став 25 на член 230 од Законот се 
определува дека „Министерството за здравство задол-
жително ќе го исклучи кандидатот или понудувачот-
правно лице или член на негов орган на управување 
или надзорен орган, кои со правосилна судска одлука 
се осудени за следниве кривични дела: 1) корупција; 2) 
измама; и 3) перење на пари.“ 

Според став 26 на член 230 од Законот, „Мини-
стерството за здравство задолжително ќе го исклучи 
кандидатот или понудувачот и кога: алинеја 1-над него 
е отворена постапка на стечај или ликвидација, алинеја 
2-му е изречена казна за кривично дело или прекршоч-
на санкција забрана за вршење на дејност, оспорената 
алинеја 3-не ги исполнил обврските за плаќање на да-
ноци, придонеси и други јавни давачки во согласност 
со прописите на државата во која е основан (оспорена 
алинеја) и алинеја 4-не доставил потполна тендерска 
документација. 

в) Во однос на член 230 став 25 од Законот, Судот 
ја утврди следната правна состојба: 

Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба (став 1); Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2). 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. 

Во член 14 став 1 од Уставот е предвидено дека ни-
кој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во членот 32 став 1 од Уставот се определува дека 
секој има право на работа, слободен избор на вработу-
вање, заштита при работењето и материјална обезбед-
ност за време на привремена невработеност, а според 
ставот 2 на овој член, секому под еднакви услови му е 
достапно секое работно место. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласнот со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Граѓаните на Република Македонија се еднакви во сло-
бодите и правата независно од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политич-
кото и верското уверување, имотната и општествената 
положба. Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 

правосилна судска одлука; никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено 
со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое 
не била предвидена казна. Секој има право на работа и 
слободен избор на вработување, а секому под еднакви 
услови му е достапно секое работно место. Слободите 
и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограни-
чат само во случаи утврдени со Уставот. Темелната 
вредност владеење на правото се остварува така што 
законите мораат да бидат во согласнот со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, пред сé 
од одредбите на членовите 13 и 14 од Уставот, произ-
легува дека на сторителот на кривично дело може да 
му се изрече казна што е утврдена со закон и дека каз-
ната може да се изрече само со судска одлука. Според 
тоа, казнено-правниот однос се исцрпува во релацијата 
казниво дело и изречена казна со судска одлука, што 
значи дека други и идни последици од осудата за дело-
то Уставот не допушта. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 
230 став 25 од Законот за здравствената заштита се 
определува Министерството за здравство задолжител-
но да го исклучи кандидатот или понудувачот-правно 
лице или член на негов орган на управување или надзо-
рен орган, кои со правосилна судска одлука се осудени 
за кривични дела корупција, измама и перење на пари, 
со што се врши сграничување на правото на работа, 
слободен избор на вработувањето и достапноста на се-
кое работно место на секого под еднакви услови и тоа 
по сила на Законот и како последица од осудата за од-
делни кривични дела, а не како содржина на определе-
на санкција што ја изрекол суд, Судот оцени дека осно-
вано може да се постави прашањето за согласноста на 
член 230 став 25 од Законот со наведените уставни 
одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 
од ова решение. 

Во однос на член 230 став 26 алинеја 3 од Законот, 
Судот ја утврди следната правна состојба: 

Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа и слободен избор на вработување, а спо-
ред став 2 секому, под еднакви услови, му е достапно 
секое работно место. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
Уставот го гарантира правото на работа, слободниот 
избор на вработување и го промовира принципот за до-
стапност секому, под еднакви услови, на секое работно 
место. Исто така, произлегува дека граѓаните се долж-
ни да плаќаат данок, при што начинот на плаќање се 
уредува со закон, што значи дека секој има уставна об-
врска да ги намирува јавните давачки, со тоа што е 
должност на надлежниот државен орган да провери, а 
не да бара потврда од понудувачот, па во рамките на 
законски уредениот начин на плаќање на јавните да-
вачки постојат механизми за нивно присилно исполну-
вање. 

Поаѓајќи од наведените уставни одредби, Судот 
оцени дека определувањето во член 230 став 26 алинеја 
3 на Законот за здравствената заштита Министерството 
за здравство задолжително да го исклучи од постапката 
за давање на лиценца кандидатот или понудувачот кои 
не ги исполниле обврските за плаќање на даноци, при-
донеси и други јавни давачки во согласност со пропи-
сите на државата во која е основан, доведува до состој-
ба исполнувањето на обврската на тие субјекти да вли-
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јае на остварувањето на право на работа, слободен из-
бор на вработувањето и на достапноста на секое работ-
но место секому под еднакви услови, поради што осно-
вано може да се постави прашањето за согласноста на 
означената законска одредба со наведените одредби од 
Уставот. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 
од ова решение.  

9.а) Во иницијативата се наведува дека членот 279 
став 4 и членот 308 став 1 точка 15 од Законот „се нео-
држливи од уставно-правен аспект, затоа што министе-
рот за здравство нема правосилна судска пресуда дека 
здравствената установа вршела невистинито информи-
рање, па врз основа на таа пресуда да може да ја одземе 
дозволата за работа на таа здравствена установа. Од 
друга страна, пак, во исто време и за еден ист прекр-
шок не може да постојат паралелно две санкции. Спо-
ред тоа, овие две законски одредби не се во согласност 
со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 16 ставовите 2, 3 и 
7, член 51 и член 54 став 1 од Уставот. Бидејќи, според 
член 16 став 2 и 3 од Уставот, се гарантира слободата 
на говорот, јавниот настап, јавното информирање и 
слободното основање на институции за јавно информи-
рање и се гарантира слободниот пристап кон информа-
циите, слободата на примање и пренесување на инфор-
мации. Но, за жал, со оспорените законски одредби, се 
сака да се врши цензура на јавното информирање, што 
не е дозволено согласно член 16 став 7 од Уставот.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 279 од 
Законот е систематизиран во Глава XIII посветена на 
„Рекламирање и огласување“.  

Во оваа глава се уредува (1) забрането и дозволено 
рекламирање, (2) информирањето на јавноста за врше-
њето на здравствената дејност на одделна здравствена 
установа, и (3) обележувањето на објектот во кој се вр-
ши здравствена дејност. 

Членот 279 е сместен во делот „Информирање на 
јавноста“, при што во ставот 1 се определува дека „ин-
формирањето на јавноста за вршењето на здравствена-
та дејност на одделна здравствена установа може да се 
врши преку објавување во средствата за јавно инфор-
мирање или на интернет на следниве податоци:  

- назив и адреса на здравствената установа;  
- вид на здравствената дејност која ја врши во рам-

ките на мрежата или надвор од неа;  
- ниво на здравствена заштита, дејност и специјал-

ност;  
- обученост и квалификации на здравствените ра-

ботници;  
- работно време на здравствената установа;  
- фактичко време на чекање; 
- ценовник на здравствените услуги; и  
- лого, односно заштитен знак на здравствената 

установа“.  
Во ставот 2 од истиот член на Законот се определу-

ва дека „податоците од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на 
овој член се објавуваат согласно со дозволата за работа 
на установата“, а според ставот 3, „информирањето на 
јавноста од ставот 1 на овој член не смее да содржи со-
држини кои не се вистинити.“ 

Според оспорениот член 279 став 4 од Законот, „во 
случај на невистинито информирање министерот за 
здравство може да ја одземе дозволата за работа на 
здравствената установа.“ 

Судот, понатаму, утврди дека членот 308 став 1 
точка 15 од Законот е систематизиран во Глава XVIII 
„Прекршочни одредби“. 

Во наведената законска одредба се определува дека 
„глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це, ако: 

точка 15 – врши информирање на јавноста за врше-
њето на здравствената дејност спротивно на членот 279 
од овој закон;“ 

в) Според член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Според член 14 од Уставот, „никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било утвр-
дено со закон или со друг пропис како казниво дело и 
за кое не била предвидена казна“ (став 1); „никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука“ 
(став 2). 

Во член 51 од Уставот се определува дека „во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон“ (став 1); „секој е должен да ги почитува 
Уставот и законите“ (став 2). 

Според член 54 став 1 од Уставот, „слободите и 
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат 
само во случаи утврдени со Уставот.“ 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. Тие 
вредности се остваруваат, покрај другото, така што за-
коните мораат да бидат во согласност со Уставот, а си-
те други прописи со Уставот и со закон, и така што се-
кој е должен да ги почитува Уставот и законите. Со за-
кон се утврдува кое дело е казниво и во кој распон е 
казната, при што никој не може повторно да биде су-
ден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена 
правосилна судска одлука. Слободите и правата на чо-
векот и граѓанинот можат да се ограничат само во слу-
чаи утврдени со Уставот. 

Според тоа, за предвидувањето во член 308 став 1 
точка 15 од Законот за здравствената заштита, дека ин-
формирањето на јавноста за вршењето на здравствена-
та дејност спротивно на членот 279 од овој закон, а тоа 
значи вршење на невистинито информирање за здрав-
ствени услуги на здравствена установа, претставува 
прекршокна правното лице за што се изрекува глоба во 
износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвред-
ност, законодавецот има основа во наведените одредби 
од Уставот, пред с’е во член 14 став 1 од Уставот, по-
ради што Судот утврди дека не може да се постави 
прашањето за согласноста на означената законска 
одредба со Уставот, па одлучи како во точката 2 од ова 
решение. 

Но, определувањето во член 279 став 4 од Законот 
за здравствената заштита, дека министерот за здрав-
ство може да ја одземе дозволата за работа на здрав-
ствената установа ако таа врши невистинито информи-
рање, во ситуација кога членот 308 став 1 точка 15 од 
Законот го третира невистинитото информирање за 
прекршок на правно лице и кога „одземањето на дозво-
лата за работа на здравствената установа“ не претста-
вува „санкција-привремена забрана на вршење одделна 
дејност на правно лице“ утврдена во прекршочниот си-
стем од Законот за прекршоците, всушност значи санк-
ција надвор од системот на прекршочните санкции и 
постоење на две санкции за ист прекршок (глоба и од-
земање на дозвола за работа), а тоа нема основа во на-
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ведените уставни одредби, пред с’е во член 14 став 2 
од Уставот, поради што Судот оцени дека може да се 
постави прашањето за согласноста на член 279 став 4 
од Законот за здравствената заштита со означените 
уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

10.а) Во иницијативата се наведува дека „оспорени-
от дел од член 1 на Законот е во спротивност со член 8 
став 1 алинеите 1 и 3, член 39 и член 51 од Уставот на 
Република Македонија, затоа што согласно член 39 од 
Уставот на секој граѓанин му се гарантира правото на 
здравствена заштита, а не на државата како што е тоа 
предвидено во оспорениот дел од член 1 на Законот. Тоа 
значи дека оспорениот дел од законската одредба не 
произлегува од Уставот, односно оспорениот дел од За-
конот не е јасен и прецизен и не може да се утврди што 
сакал законодавецот да каже и што се постигнува.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 1 од За-
конот е систематизиран во Глава I од Законот, посве-
тен на Општите одредби, и во него се определува пред-
метот на уредувањето на Законот или, попрецизно, ма-
теријата која е опфатена во Законот. Во таа смисла, оз-
начената законска одредба определува дека: со овој за-
кон се уредуваат прашањата кои се однесуваат на (1) 
системот и организацијата на здравствената заштита и 
вршењето на здравствената дејност, (2) загарантирани-
те права и утврдените потреби и интереси на државата 
во обезбедувањето на здравствената заштита (оспорен 
дел, н.з.), (3) здравствените установи, (4) вработување-
то, правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, 
престанокот на вработувањето, заштитата и одлучува-
њето за правата и обврските на здравствените работни-
ци и здравствените соработници, (5) квалитетот и си-
гурноста во здравствената дејност, (6) коморите и 
стручните здруженија, (7) рекламирањето и огласува-
њето на здравствената дејност, (8) вршењето на здрав-
ствената дејност во вонредни услови и (9) надзорот над 
вршењето на здравствената дејност. 

Оспорениот дел од член 1 на Законот, кој член е оп-
шта одредба, се разработува во Глава II од истиот за-
кон. Главата II од Законот е насловена како „Загаран-
тирани права и утврдени потреби и интереси на држа-
вата во обезбедувањето на здравствената заштита“, 
што значи дека насловот на Главата е истоветен како 
оспорената одредба од член 1 на Законот. Притоа, во 
член 16 став 1 од Законот се определува дека „на сите 
граѓани на Република Македонија им се обезбедува ос-
тварување на со овој закон загарантираните права, 
утврдени потреби и интереси и тоа: 

-мерки и активности за заштита од штетното влија-
ние врз здравјето на населението на гасови, бучава, јо-
низирачки и нејонизирачки зрачења, загаденоста на во-
дата, земјиштето, воздухот и храната и други штетни 
влијанија на животната зредина и работна средина, 

- мерки и активности за зачувување на здравјето на 
населението, 

- мерки и активности за откривање, спречување и 
сузбивање на заразни болести, 

- обезбедување на хигиенско-епидемиолошки ми-
нимум на населението, 

- превенција и лекување на карантински болести и 
наркоманија, 

- мерки и активности за заштита на жените за време 
на бременоста, породувањето и леунството и заштита 
на доенчињата, 

Мерки и активности за организирање и унапредува-
ње на крводарителството, 

- обезбедување на трошоците за болни кои се тре-
тираат со дијализа, 

- обезбедување на лекови за трансплантирани бол-
ни, 

- обезбедување на цитостатици, инсулин и хормон 
за раст, 

- мерки и активности утврдени со посебни програ-
ми и 

- итна медицинска помош согласно со утврдената 
мрежа на здравствени установи.“ 

Во став 3 од истиот член на Законот се определува 
дека „Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерството за здравство, секоја година донесува 
програми за реализација на мерките и активностите од 
ставот 1 од овој член.“  

Во став 4 од член 16 на Законот се утврдува дека 
„средствата за остварување на загарантираните права и 
утврдените потреби и интереси на државата од ставот 1 
на овој член се обезбедуваат во Буџетот на Република 
Македонија и од надоместокот што го плаќаат правни-
те лица кои произведуваат или увезуваат тутунски про-
изводи што содржат штетни материи по здравјето на 
населението.“  

Членот 17 од Законот е посветен на мрежата на 
здравствени установи, при што со таа мрежа се утврду-
ваат видовите на здравствени дејности според опреде-
лени географски подрачја, кадровските, просторните и 
сместувачките капацитети на болниците, видот и бро-
јот на технички сложената дијагностичка опрема, ви-
дот и обемот на здравствените услуги (став 1). Според 
став 2 од истиот член на Законот, наведената мрежа на 
здравствени установи е составена од здравствени уста-
нови на примарно, секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита. Според став 3, „Мрежата од ста-
вот 1 на овој член ја утврдува Владата врз основа на 
следните критериуми:-потребите на населението од 
здравствени услуги; -бројот, возраста, полот, социјал-
ната структура и здравствената состојба на жителите 
на подрачјето за кое се определува мрежата; -обезбеду-
вање на рамномерна достапност на здравствените услу-
ги, особено за амбулантски третман и итна медицинска 
помош; -минималниот број на здравствени услуги по 
здравствени установи, кој е потребен за одржување на 
квалитетот и сигурноста на практичните вештини и 
искуства; -обезбедувањето на централната улога на 
примарната здравствена заштита; -поделбата на рабо-
тата меѓу здравствената дејност на примарно, секун-
дарно и терцијарно ниво на здравствена заштита; -обез-
бедувањето на здравствените капацитети, согласно со 
обемот на правата од задолжителното здравствено оси-
гурување и економската оправданост; -технолошкиот и 
научниот развој во областа на здравствената дејност; -
степенот на урбанизираност на подрачјата, специфич-
ностите на населеноста, сообраќајните поврзувања, ми-
грациите на нселението и достапноста до здравствени-
те установи и – посебните услови на демографски за-
грозените подрачја.“ Во став 4 од член 17 на Законот се 
определува дека „Владата ги утврдува стандардите за 
обезбедување со капацитети во мрежата, во зависност 
од бројот на жители или групи на жители според полот 
и возраста по: -одделен носител на здравствена деј-
ност; -болничка постела и за одделна специјалност и –
технички посложена единица односно опрема.“ Според 
став 6, „Во зависност од состојбата просторот, опрема-
та и кадарот, Владата донесува Стратегија за определу-
вање долгорочна динамика за приспособување на фа-
ктичките капацитети кон стандардите, кои стандарди 
се утврдени во ставот 4 на овој член.“ 
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Членот 18 од Законот определува дека разграничу-
вањето на вршењето на здравствената дејност, во рам-
ките на мрежата на здравствените установи, меѓу при-
марното, секундарното и терцијарното ниво, на пред-
лог на министерот за здравство го утврдува Владата 
(став 1), а стручните здруженија и коморите од областа 
на здравството даваат мислење по предлогот на мини-
стерот за здравство. 

Членот 19 од Законот се однесува на мрежата на 
здравствените установи кои вршат примарно ниво на 
здравствена заштита, членот 20 е посветен на мрежата 
на здравствените установи кои вршат секундарно ниво 
на здравствена заштита, а членот 21 се однесува на 
мрежата на здравствените установи од терцијарното 
ниво на здравствена заштита.  

Според членовите 22 и 23 од Законот, мрежата на 
итна медицинска помош на сите нивоа на здравствена 
заштита, како и мрежата на медицина на трудот, ја 
утврдува Владата на предлог на министерот за здрав-
ство, а според член 24 мрежата за јавно здравје ја сочи-
нуваат јавни здравствени установи-центри за јавно 
здравје и нивната стручна работа е координирана од 
Јавната здравствена установа-Институт за јавно здравје 
на Република Македонија. 

Во член 25 од Законот се определува дека средства-
та за вршење на здравствената дејност во мрежата се 
обезбедуваат од: 1) Буџетот на Република Македонија; 
2) Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
3) учество со лични средства на осигурените лица сог-
ласно со прописите од областа на задолжителното 
здравствено осигурување и 4) здравствени услуги кои 
пациентите ги плаќаат со лични средства под услови 
утврдени со закон. 

Од изнесените законски одредби, гледани од аспект 
на тоа какво е значењето на оспорениот дел од член 1 
на Законот, произлегува дека со тие законски одредби 
се утврдуваат загарантираните права на сите граѓани 
на Република Македонија кои произлегуваат од утвр-
дените потреби и интереси на државата (член 16 став 
1), дека за реализација на мерките и активностите за 
остварување на загарантираните права на граѓаните на 
здравствана заштита секоја година Владата донесува 
програма (член 16 став 3), дека тие права се остварува-
ат во мрежата на здравствени установи утврдена од 
Владата врз основа на законски критериуми (член 17 
ставовите 1-3), дека Владата ги утврдува стандардите 
за обезбедување на здравствените установи во мрежата 
со соодветни капацитети и тоа, исто така, врз основа на 
законски критериуми (член 17 став 4), со тоа што по 
потреба Владата донесува Стратегија за определување 
долгорочна динамика за приспособување на фактички-
те капацитети кон стандардите (член 17 став 6) и дека 
Законот ги опредлува изворите на средствата за врше-
ње на здравствената дејност од страна на здравствени-
те установи во мрежата (член 25).  

Според тоа, оспорениот дел од член 1 на Законот се 
однесува на загарантираните права на граѓаните и 
утврдените потреби и интереси на државата во функ-
ција на обезбедувањето на здравствената заштита, што 
е прецизно разработено во членовите 16-25 од Законот, 
a не уредува загарантирани права на државата во обез-
бедувањето на здравствената заштита и утврдени по-
треби и интереси на државата во обезбедувањето на 
здравствената заштита, како што смета подносителот 
на иницијативата. 

в) Според член 8 став 1 алинеите 1 и 3 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право и утврде-
ни со Уставот, како и владеењето на правото. 

Според член 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин 
му се гарантира правото на здравствена заштита. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 
1); Секој е должен да ги почитува Уставот и законите 
(став 2).  

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот се темелна вредност на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, при што едно од таквите права е 
и уставно загарантираното право на секој граѓанин на 
здравствена заштита. Темелна вредност на уставниот 
поредок е и владеењето на правото, при што таа вред-
ност се остварува така што законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон, како и така што секој е должен да 
ги почитува Уставот и законите. 

Во конкретниот случај, оспорениот дел од член 1 на 
Законот е во функција на разработка на уставно зага-
рантираното право на секој граѓанин на здравствена за-
штита, па Судот оцени дека не може да се постави пра-
шањето за согласноста на оспорената законска одредба 
со член 39 од Уставот, а со тоа Судот утврди дека не 
може да се постави прашањето и за согласноста на за-
конската одредба со член 8 став 1 алинеите 1 и 3 и со 
член 51 од Уставот. Поради тоа, Судот одлучи како во 
точката 2 од ова решение. 

11.а) Според наводите во иницијативата, член 13 
став 2 од Законот не бил јасен и прецизен и не можело 
да се утврди што сакал законодавецот да каже и што се 
постигнува со таа одредба. Имено, државата Република 
Македонија не можела и не смеела да биде надлежна 
само за остварување на здравствената заштита во мре-
жата на здравствени установи, туку таа морала да биде 
надлежна и за здравствената дејност надвор од мрежа-
та-што ја вршат приватните здравствени установи. Од 
тие причини, подносителот на иницијативата смета де-
ка членот 13 став 2 од Законот не бил во согласност со 
член 8 став 1 алинеите 1 и 3, член 39 и член 51 од Уста-
вот. 

б) Судот на седницата утврди дека членот 13 од За-
конот е, исто така, систематизиран во Глава I, посвете-
на на Општите одредби, и во тој член се определуваат 
субјектите кои ја вршат здравствената дејност.  

Во таа смисла, ставот 1 на член 13 определува дека 
здравствената дејност се врши (1) во мрежа на здрав-
ствени установи и (2) надвор од мрежата на здравстве-
ни установи. 

Оспорениот став 2 на член 13 определува дека „Ре-
публика Македонија е надлежна за остварувањето на 
здравствената заштита во мрежата на здравствените 
установи, во која се врши здравствена дејност под ус-
лови утврдени со овој закон.“ 

Ставот 3 од член 13 на Законот определува дека 
„здравствената дејност во мрежата ја вршат јавни и 
приватни здравствени установи, кои вршат дејност врз 
основа на лиценца“. 

Ставот 4 од истиот член на Законот определува де-
ка „здравствената дејност надвор од мрежата ја вршат 
приватни здравствени установи под услови утврдени 
со овој закон и се финансира од здравствените услуги 
кои пациентите ги плаќаат со лични средства.“ 
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Во Главата III од Законот, посветена на „Здравстве-
на дејност“, најнапред во членот 26 се определуваат си-
те дејности кои ги опфаќа здравствената дејност,потоа 
во член 28 став 1 од Законот се пропишува дека „здрав-
ствената дејност во мрежата, што ја обезбедува и орга-
низира Република Македонија, се состои од јавни и 
приватни здравствени установи, кои вршат здравствена 
дејност врз основа на лиценца“, а во членот 29 се опре-
делуваат здравствените дејности кои се вршат само во 
рамките на мрежата. 

Понатаму, во Главата III под точка 1. поблиску се 
определуваат субјектите кои вршат здравствена деј-
ност во мрежата и здравствените услуги кои се вршат 
во рамките на мрежата (членовите 28-38), под точка 2. 
поблиску се уредува соработката меѓу здравствените 
установи во мрежата (членовите 41-43), под точка 3. 
поблиску се уредува вршењето на здравствената деј-
ност во мрежата за пациентите кои здравствените услу-
ги ги плаќаат со лични средства (членовите 44-45), а 
под точка 4. поблиску се определува вршењето на 
здравствена дејност надвор од мрежата (член 46). 

Во Глава XVI од Законот, посветена на „Надзор“, 
најнапред во член 294 се определува дека „за обезбеду-
вање на примената на овој закон и прописите донесени 
врз основа на него, како и за обезбедување на квалите-
тот и безбедноста при укажувањето на здравствената 
заштита во вршењето на здравствената дејност, се вр-
ши: 1) надзор над законитоста на работата; 2) надзор 
над стручната работа; 3) внатрешен надзор над струч-
ната работа и 4) инспекциски надзор“ (став 1); „Здрав-
ствената установа и другите установи кои вршат здрав-
ствена дејност се должни да овозможат непречено врше-
ње на надзорот од ставот 1 на овој член и да дадат по-
требна помош, податоци, документација и известувања 
кои се потребни за вршење на надзорот“ (став 2). Други-
те одредби од оваа Глава на Законот (членовите 295-304) 
поблиску ги разработуваат наведените четири видови на 
надзор, при што сите тие одредби се однесуваат на 
здравствените установи (во и надвор од мрежата). 

Имајќи ги предвид изнесените законски одредби, 
кои се поврзани со оспорениот член 13 став 2 од Зако-
нот, произлегува дека: (1) членот 13 ставот 3 од Зако-
нот определува дека јавните и праватните здравствени 
установи кои вршат здравствена дејност во рамките на 
мрежата, ја вршат таа дејност врз основа на лиценца, 
(2) членот 28 став 1 од Законот определува дека јавни-
те и приватните здравствени установи, кои вршат 
здравствена дејност во рамките на мрежата односно 
врз основа на лиценца, ги обезбедува и организира Ре-
публика Македонија, и (3) одредбите од Главата III на 
Законот, кои се однесуваат на здравствените установи 
кои вршат здравствена дејност во рамките на мрежата, 
ги определуваат субјектите (примарно, секундарно и 
терцијарно ниво-членовите 31, 36 и 37 од Законот) и 
дејностите кои можат да ги вршат здравствените уста-
нови во мрежата (член 29 од Законот, односно член 30-
за здравствените установи од примарно ниво, членови-
те 34 и 35-за здравствените установи од секундарно ни-
во и член 37-за здравствени установи од терцијарно ни-
во). Оттука, оспорениот член 13 став 2 од Законот, како 
општа одредба која е операционализирана со напред 
наведените законски одредби, значи дека Република 
Македонија на наведениот начин е надлежна за оства-
рувањето на здравствената заштита во мрежата на 
здравствените установи. 

Понатаму, произлегува дека: (1) членот 13 став 4 на 
Законот определува дека приватните здравствени уста-
нови кои вршат здравствена дејност надвор од мрежа-
та, ја вршат таа дејност под услови утврдени со овој за-
кон, (2) членот 46 од Законот, гледан во врска со чле-
новите 26 и 29 од Законот, определува дека приватните 
здравствени установи кои вршат здравствена дејност 
надвор од мрежата, можат да ги вршат само здравстве-
ните дејности кои не се вршат од здравствените уста-
нови во рамките на мрежата а се утврдени во член 29, и 
(3) членот 294, гледан во врска со членовите 295-304 
од Законот, определува дека приватните здравствени 
установи кои вршат здравствена дејност надвор од 
мрежата, подлегнуваат под четирите видови на надзор 
над нивната работа-законитоста над работата, надзор 
над стручната работа, внатрешен надзор над стручната 
работа и инспекциски надзор. Според тоа, оспорениот 
член 13 став 2 од Законот, како општа одредба која е 
операционализирана и со наведениве законски одред-
би, значи дека Република Македонија е надлежна за ос-
тварувањето на здравствената заштита и надвор од 
мрежата на здравствените установи на наведениот на-
чин, а не значи дека Република Македонија не е вооп-
што надлежна за остварувањето на здравствената за-
штита надвор од мрежата на здравствените установи, 
како што наведува подносителот на иницијативата дека 
може да се разбере членот 13 ставот 2 од Законот. 

в) Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека 
членот 13 ставот 2 од Законот не е во несогласност со 
член 8 став 1 алинеите 1 и 3 и членовите 39 и 51 од 
Уставот, поради што одлучи како во точката 2 од ова 
решение. 

12.а) Во однос на член 204 алинеја 4 од Законот, во 
иницијативата се наведува дека „оваа законска одредба 
не е во согласност со член 8 став 1 алинеите 1 и 3, член 
9, член 13 став 1, член 14 став 1, член 32, член 51 и 
член 54 став 1 од Уставот на Република Македонија. 
Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, смета-
ме дека на сторителот на кривичното дело може да му се 
изрече казна што за тоа дело е утврдена со закон или со 
друг пропис и дека казната може да се изрече само со 
судска одлука, што всушност значи други и идни после-
дици од осудата за стореното дело Уставот не допушта. 
При оценувањето на основаноста за овој дел од Иници-
јативата, предлагаме да се имаат во вид и одлуките на 
Уставниот суд на Република Македонија: У бр.210/2000 
од 16.05.2001 година, У бр.213/2001 од 17.04.2002 годи-
на, и У бр.108/2003 од 11.02.2004 година.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 204 од 
Законот е систаматизиран во Глава VII, посветена на 
„Здравствени работници и здравствени соработници“, 
под точка 9. „Престанок на вработување на здравстве-
ните работници односно здравствените соработници“. 

Според член 204 алинеја 4 од Законот, „На здрав-
ствениот работник, односно здравствениот соработник 
му престанува вработувањето по сила на закон, ако би-
де осуден за кривично дело во врска со службената 
должност или друго кривично дело кое го прави недо-
стоен за здравствен работник, односно здравствен со-
работник и за вршење на службата во здравствената 
установа – со денот на врачувањето на правосилната 
пресуда.“ 

в) Според членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право и утврде-
ни со Уставот и владеењето на правото. 
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Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба (став 1); Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2). 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. 

Во член 14 став 1 од Уставот е предвидено дека ни-
кој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во членот 32 став 1 од Уставот се определува дека 
секој има право на работа, слободен избор на вработу-
вање, заштита при работењето и материјална обезбед-
ност за време на привремена невработеност, а според 
ставот 2 на овој член, секому под еднакви услови му е 
достапно секое работно место. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласнот со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, како и владеењето на правото, се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Основните слободи и права се еднакви за граѓаните на 
Републиката независно од полот, расата, бојата на ко-
жата, националното и социјалното потекло, политичко-
то и верското уверување, имотната и општествената 
положба. Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука; никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено 
со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое 
не била предвидена казна; секој има право на работа, 
слободен избор на вработување, заштита при работе-
њето и материјална обезбедност за време на привреме-
на невработеност, а секому под еднакви услови му е 
достапно секое работно место. Слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. Темелната вредност вла-
деење на правото се остварува така што законите мора-
ат да бидат во согласнот со Уставот, а сите други про-
писи со Уставот и со закон. 

Во конкретниот случај, определувањето во дел од 
алинеја 4 на член 204 од Законот, на здравствениот ра-
ботник односно здравствениот соработник да му пре-
стане вработувањето по сила на закон „ако биде осуден 
за кривично дело во врска со службената должност“, 
според Судот значи дека осудениот здравствен работ-
ник односно здравствен соработник е физички оневоз-
можен да продолжи со вршењето на дотогашните рабо-
ти, па престанувањето на вработувањето е поради не-
вршење на работата. Оттука, Судот утврди дека не мо-
же да се постави прашањето за согласноста на член 204 
алинеја 4 во делот: 

„на здравствениот работник, односно здравствени-
от соработник му престанува вработувањето по сила на 
закон, ако биде осуден за кривично дело во врска со 
службената должност“ од Законот за здравствената за-
штита со наведените уставни одредби. 

Во однос, пак, на определувањето во дел од алинеја 
4 на член 204 од Законот, на здравствениот работник 
односно здравствениот соработник да му престане вра-
ботувањето по сила на закон ако биде осуден за „кри-
вично дело кое го прави недостоен за здравствен ра-
ботник, односно здравствен соработник и за вршење на 
службата во здравствената установа – со денот на вра-
чувањето на правосилната пресуда“, Судот смета дека 
законодавецот предвидува престанок на вработувањето 
по сила на закон на здравствен работник и здравствен 
соработник ако биде осуден за кривично дело кое е по-
врзано со неговата работа и со неговата служба во 
здравствената установа и кое кривично дело го прави 
здравствениот работник и здравствениот соработник 
недостоен. Престанокот на работниот однос на здрав-
ствениот работник и здравствениот соработник не е 
последица на осудата изречена со правосилна судска 
одлука, туку е последица на фактите кои го прават 
здравствениот работник и здравствениот соработник да 
е недостоен да ги врши тие работи и службата во 
здравствената установа, а таквата законска одредба 
има основа во член 32 став 5 од Уставот, според кој ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон, покрај со колективни до-
говори. Поради тоа, Судот оцени дека не може да се 
постави прашањето за согласноста на член 204 алинеја 
4 во делот: „или друго кривично дело кое го прави не-
достоен за здравствен работник, односно здравствен 
соработник и за вршење на службата во здравствената 
установа“ од Законот за здравствената заштита со член 
8 став 1 алинеја 3, член 9, член 13 став 1, член 14 став 
1, член 51 и член 54 став 1 од Уставот, на кои се пови-
кува подносителот на иницијативата, па одлучи како во 
точката 2 од ова решение. 

13.а) Во однос на член 219 став 2 во делот: „или 
акт“ и став 6 од Законот, според наводите во иниција-
тивата „оспорениот дел од член 219 став 2, како и став 
6, од Законот не се во согласност со член 8 став 1 али-
неја 3, член 32 став 5 и член 51 од Уставот на Републи-
ка Македонија. Имајќи ги предвид наведените уставни 
одредби, сметаме дека условите и критериумите за 
правото на плата и надоместоци на плата на здравстве-
ниот работник да се уредуваат и со акт на министерот 
за здравство, излегува надвор од уставните определби 
тие права да се уредуваат со закон и колективен дого-
вор. Дека така треба и мора да биде, произлегува и од 
Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, 
У бр.83/2010 од 08.06.2011 година, со која се укина 
член 23 во делот„ „и општ акт на органот на управува-
ње“ од Законот за јавните службеници.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 219 од 
Законот е систаматизиран во Глава VIII, посветена на 
„Oрганизирање на работата во здравствените установи 
во мрежата“, која глава ги опфаќа (1) должноста за не-
прекинато вршење на здравствената дејност, (2) днев-
ниот и неделниот одмор на здравствените работници и 
здравствените соработници, (3) дежурството, (4) готов-
носта, (5) плата и дел од плата за работна успешност, 
(6) додаток за работа во дежурство и готовност, (7) до-
полнителна дејност, (8) должност за укажување на кон-
тинуирана медицинска помош во текот на 24 часа. 

Членот 219 од Законот е сместен во делот „Плата и 
дел од плата за работна успешност“, при што во ставот 
1 од овој член на Законот се определува дека „Основ-
ната плата се определува во зависност од барањата на 
работното места за кое здравствениот работник склу-
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чил договор за вработување и степенот на сложеност 
утврден во колективен договор и во зависност од ра-
ботната успешност определена според колективен до-
говор.“ 

Во оспорениот став 2 се определува дека „Со коле-
ктивен договор, договор за работа или акт се утврдува-
ат критериуми и мерила за утврдување на резултатите 
од работењето на здравствените работници, тргнувајќи 
од обемот, квалитетот на услугите, заштедите во про-
цесот на работата и ефикасноста во користењето на ра-
ботното време.“ 

Ставот 3 од член 219 на Законот предвидува дека 
„резултатите од работењето на здравствениот работник 
ги утврдува, односно оценува здравствениот работник 
кој го води и организира процесот на работа, односно 
работодавачот.“ 

Во став 4 од истиот член на Законот се определува 
дека „доколку работодавачот предвиди пресметување 
на платата според ставовите 1 и 2 на овој член, на 
здравствениот работник му се гарантира исплата на 
плата согласно со закон и колективен договор.“ 

Според став 5, „на здравствените работници и 
здравствените соработници вработени во јавни здрав-
ствени установи кои покажале најдобри резултати во 
работењето, тргнувајќи од обемот, квалитетот на услу-
гите, заштедите во процесот на работата или ефикасно-
ста во користењето на работното време, министерство-
то за здравство може да им исплати парична награда.“ 

Во оспорениот став 6 се определува дека „побли-
ските критериуми, висината и начинот на исплата на 
паричната награда од ставот 5 на овој член, ги пропи-
шува министерот за здравство.“ 

в) Според тоа, членот 219 став 5 од Законот предви-
дува постоење на парична награда на здравствените ра-
ботници и здравствените соработници вработени во 
јавните здравствени установи, ако покажат најдобри 
резултати во работењето, и тоа според обемот, квали-
тетот на услугите, заштедите во процесот на работата 
или ефикасноста во користењето на работното време, 
при што исплатата на паричната награда ја врши мини-
стерството за здравство, а според ставот 6 од истиот 
член на Законот поблиските критериуми, висината и 
начинот на исплата на паричната награда ги пропишу-
ва министерот за здравство. Оттука, Судот смета дека 
така определената парична награда не е плата, ниту на-
доместок на плата во смисла на Законот за работните 
односи, туку е посебна награда надвор од системот на 
плати и надоместоци на плата на здравствените работ-
ници и здравствените соработници, што има основа во 
член 32 став 5 од Уставот според кој остварувањето на 
правата на вработените и нивната положба се уредува-
ат со закон, покрај со колективни договори. Поради 
тоа, Судот оцени дека не може да се постави прашање-
то за согласноста на член 219 став 2 во делот: „или акт“ 
и на став 6 од истиот член на Законот за здравствената 
заштита со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и 
член 51 од Уставот, на кои се повикува подносителот 
на иницијативата, па одлучи како во точката 2 од ова 
решение.  

14.а) Во однос на насловот „Должности на директо-
рот за време на штрајк“ и член 287 од Законот, во ини-
цијативата се наведува дека тие законски одредби „не 
се во согласност со членот 8 став 1 алинеите 3 и 4, чле-
нот 32 став 5, членот 37 став 1, членот 38 ставот 1, чле-
нот 39, членот 51 и членот 54 став 1 од Уставот, затоа 
што со оваа законска одредба не само што се ограничу-
ваат условите за остварување на правото на штрајк, ту-

ку со истата одредба практички се забранува, спречува 
односно противуставно се ограничува уставно загаран-
тираното право на штрајк, како и синдикалното делува-
ње, што не е во согласност со наведените уставни 
одредби. Имено, согласно член 38 став 1 од Уставот, се 
гарантира правото на штрајк, а според член 54 став 1 
од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓани-
нот можат да се ограничат само во случаи утврдени со 
Уставот, а не и со закон, како во овој случај. Бидејќи 
Уставот не утврдил услови за ограничување на правото 
на штрајк за здравствената дејност, оспорената закон-
ска одредба не може да има основ и во членот 38 став 2 
од Уставот, според кој со закон може да се ограничат 
условите за остварување на правото само во вооруже-
ните сили, полицијата и органите на управата, а не и во 
здравствената дејност. При одлучувањето за основано-
ста на овој дел од иницијативата, предлагаме да се има 
предвид и Одлуката на Уставниот суд на Република 
Македонија, У бр.112/2003 од 30.06.2004 година, со ко-
ја се укина членот 171-б став 5 од Законот за здравстве-
ната заштита.“ 

б) Судот на седницата утврди дека оспорениот нас-
лов е систематизиран во Глава XIV од Законот посве-
тен на „Вршење на здравствена дејност во вонредни 
услови, кризни состојби и во услови на штрајк“ и гла-
си: „Должности на директорот за време на штрајк“. 

Во член 286 од Законот, која одредба претходи на ос-
порениот наслов и на оспорениот член 287 од Законот, 
се определува дека „вработените во здравствените уста-
нови правото на штрајк можат да го остварат под услови 
да не се доведува во опасност животот или здравјето на 
граѓаните кои бараат здравствена заштита.“  

Оспорениот наслов претходи на член 287 од Зако-
нот. 

Во оспорениот член 287 од Законот се определува 
дека „„заради отстранување на штетните последици 
кои можат да настанат од неукажување на здравствени 
услуги за време на штрајк, директорот во здравствена-
та установа е должен да обезбеди итна медицинска по-
мош и минимална функција на сите организациони де-
лови во процесот на работата“ (став 1); 

Во ставот 2 се определува дека „врз основа на пре-
земените мерки од ставот 1 на овој член вработените се 
должни да постапуваат по соодветните наредби.“ 

Во став 3 се предвидува дека „доколку вработените 
не постапат согласно со ставот 2 на овој член, директо-
рот е должен да го обезбеди остварувањето на работни-
от процес со заменување на соодветни профили на вра-
ботени.“ 

Според став 4, „вработените од ставот 2 на овој 
член кои не ги извршуваат работните обврски вршат 
потешка повреда на работната дисциплина која прет-
ставува основ за престанок на работниот однос.“ 

в) Според член 8 алинеја 3 и 4 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото и поделбата 
на државната власт на законодавна, извршна и судска 
претставуваат темелни вредности на уставниот поре-
док на државата.  

Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република 
Македонија, остварувањето на правата на вработените 
и нивната положба се уредуваат со закон и со коле-
ктивни договори.  

Според членот 38 од Уставот на Република Македо-
нија, се гарантира правото на штрајк (став 1). Со закон 
може да се ограничат условите за остварување на пра-
вото на штрајк во вооружените сили, полицијата и ор-
ганите на управата (став 2).  
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Во членот 39 од Уставот е предвидено дека на секој 
граѓанин му се гарантира правото на здравствена за-
штита, при што согласно ставот 2 од овој член, граѓа-
нинот има право и должност да го чува и унапредува 
сопственото здравје и здравјето на другите. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
Уставот го гарантира правото на штрајк, но го гаранти-
ра и правото на здравствена заштита на граѓанинот, 
при што Уставот не ја исклучува можноста со закон да 
се уреди начинот на остварувањето на одделни слобо-
ди и права, со цел да не се доведе во прашање оствару-
вањето на другите слободи и права. 

Во конкретниот случај, членот 286 од Законот за 
здравствената заштита определува дека „вработените 
во здравствените установи правото на штрајк можат да 
го остварат под услови да не се доведува во опасност 
животот или здравјето на граѓаните кои бараат здрав-
ствена заштита“, во оспорениот наслов утврден пред 
член 287 од Законот се определува дека директорот на 
здравствената установа има должности во услови на 
штрајк, а во оспорениот член 287 од Законот се пред-
видува дека за време на штрајк, директорот во здрав-
ствената установа е должен да обезбеди итна медицин-
ска помош и минимална функција на сите организацио-
ни делови во процесот на работата, заради отстранува-
ње на штетните последици кои можат да настанат од 
неукажување на здравствени услуги (став 1), дека вра-
ботените се должни да постапуваат по соодветните на-
редби во врска со обезбедување итна медицинска по-
мош и минимална функција на сите организациони де-
лови (став 2), а доколку вработените не постапуваат по 
соодветните наредби во врска со обезбедување итна 
медицинска помош и минималните функции, директо-
рот е должен да го обезбеди остварувањето на работни-
от процес во услови на штрајк со заменување на соод-
ветни профили на вработени (став 3), а вработените 
кои не ги извршуваат работните обврски, вршат поте-
шка повреда на работната дисциплина која претставува 
основ за престанок на работниот однос (став 4).  

Според тоа, Законот (член 286) го предвидува пра-
вото на штрајк на вработените во здравствените уста-
нови, а оспорениот наслов и оспорените ставови од 
член 287 на Законот ги определуваат должностите на 
директорот на здравствената установа во услови на 
штрајк, обемот на здравствените услуги кои се нужни 
за заштита на животот и здравјето на граѓаните, обвр-
ските на вработените и последиците за нив ако не по-
стапуваат по соодветните наредби на директорот зара-
ди обезбедување на законскиот минимум во давање на 
здравствени услуги во услови на штрајк. 

Имајќи ги предвид таквите законски одредби, Су-
дот оцени дека оспорениот наслов, утврден пред член 
287 на Законот, како и оспорените одредби на член 287 
од Законот, не го доведуваат во прашање уставно зага-
рантираното право на штрајк на вработените во здрав-
ствените установи, ниту другите вредности определени 
во уставните одредби на кои упатува подносителот на 
иницијативата. Поради тоа, Судот утврди дека не може 
да се постави прашањето на согласноста на наведениот 
наслов и на член 287 од Законот со означените уставни 
одредби, па одлучи како во точката 2 од ова решение. 

15. а) Во врска со член 12 став 2 во делот: „што се 
врши како јавна служба“ од Законот, во иницијативата 
се наведува дека „при нормирањето на оспорениот дел 
од законската одредба не се имало предвид дека Устав-
ниот суд на Република Македонија со Одлука У бр. 
77/2011 од 21.09.2011 година го поништи член 3 точки 
1 и 2 во деловите: „здравство“ од Законот за јавните 

службеници. Од тие причини, сметаме дека оспорениот 
законски дел од член 12 став 2 на Законот за здравстве-
ната заштита не е во согласност со 8 став 1 алинеите 3 
и 4, член 39, член 51 и член 112 став 3 од Уставот на 
Република Македонија. Имено, според член 112 став 3 
од Уставот, одлуките на Уставниот суд се конечни и 
извршни. Но, за жал, доносителот на Уставот – Собра-
нието на Република Македонија, во овој случај, не ја 
почитувало конечноста и извршноста на наведената од-
лука на Уставниот суд.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 12 од За-
конот е систематизиран во Глава I, посветена на Оп-
штите одредби, и во тој член се утврдуваат карактери-
стиките (особините) на институтот-„здравствена деј-
ност“.  

Во таа смисла, во став 1 се определува дека „Здрав-
ствената дејност е дејност од јавен интерес“, а во став 2 
се определува дека „Здравствена дејност е дејност што 
се врши како јавна служба со која се обезбедува здрав-
ствена заштита, а која ги опфаќа мерките, активностите 
и постапките, кои во согласност со медицината засно-
вана на докази и со користењето здравствена техноло-
гија, користат за зачувување и унапредување на здрав-
јето, за спречување, рано откривање и сузбивање на бо-
лести, повреди и други нарушувања на здравјето пре-
дизвикани од влијанието на работната и животната сре-
дина, за навремено и ефикасно лекување, како и за 
здравствена нега и рехабилитација.“ 

Судот, исто така, утврди дека во иницијативата се 
укажува на „немањето предвид при нормирањето“ на 
конкретна поништувачка одлука на Судот, како и на 
„непочитувањето на конечноста и извршноста на наве-
дената одлука на Уставниот суд“, без да се наведе како 
подносителот на иницијативата ја разбира поништу-
вачката одлука на Судот, па не се изнесуваат причини 
поради кои се проблематизира оспорениот дел од член 
12 став 2 на Законот, ниту се дава образложение или 
аргументи односно докази за неуставноста на законска-
та одредба. 

в) Според член 15 став 2 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија, „иницијативата за 
поведување постапка за оценување уставноста на закон 
и уставноста и законитоста на пропис и друг општ акт 
содржи: означување на законот, прописот или општиот 
акт односно одделни негови одредби што се оспорува-
ат, причини за нивното оспорување, одредбите од 
Уставот односно законот што се повредуваат со тој акт 
и името односно називот и седиштето на подносителот 
на иницијативата.“ 

Од изнесената деловничка одредба произлегува де-
ка иницијативата за поведување постапка за оценување 
на уставноста на закон мора да содржи, покрај другото, 
причини за оспорување на законските одредби. 

Со оглед на тоа што во конкретната иницијатива не 
се наведени причините поради кои се смета дека оспо-
рениот дел од член 12 став 2 на Законот не е во соглас-
ност со Уставот, Судот оцени дека не е јасен аспектот 
од кој се проблематизира законската одредба, па утвр-
ди дека нема процесни претпоставки за постапување на 
Судот по тој дел од иницијативата. Поради тоа, Судот 
одлучи како во точката 3 од ова решение. 

16.а) Во однос на член 285 став 2 од Законот, во 
иницијативата се наведува дека „според член 126 од 
Уставот, при постоење на воена или вонредна состојба, 
Владата во согласност со Уставот и со закон донесува 
уредба со законска сила. Овластувањето на Владата да 
донесува уредби со законска сила трае до завршување-
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то на воената или вонредната состојба, за што одлучува 
Собранието. Според тоа, дадените овластувања, со ос-
порената законска одредба, на Министерството за 
здравство, не се во согласност со наведената уставна 
одредба и како таква таа одредба треба да се елимини-
ра од правниот поредок на Република Македонија.“ 

б) Судот на седницата утврди дека членот 285 од 
Законот е систематизиран во Глава XIV посветена на 
„Вршење на здравствена дејност во вонредни услови, 
кризни состојби и во услови на штрајк“. Во оваа глава 
се уредува (1) утврдувањето на задачите за обезбедува-
ње на здравствена заштита во вонредни услови и криз-
ни состојби, (2) обезбедувањето на средства и кадар, 
(3) приспособувањето на работата на Министерството 
за здравство и здравствените установи, (4) соработката 
на Министерството за здравство и здравствените уста-
нови со други субјекти, (5) посебните надлежности на 
Министерството за здравство, (6) правото на штрајк, 
(7) должностите на директорот за време на штрајк, и 
(8) надлежноста на Владата. 

Оспорениот член 285 став 2 од Законот е сместен 
во делот „Посебни надлежности на Министерството за 
здравство“. 

Во член 285 став 1 од Законот се определува дека 
„Министерството за здравство во вонредни услови и 
кризни состојби може да одлучува за формирање на 
здравствени установи согласно со потребите.“ 

Според оспорениот став 2, „Министерството за 
здравство може на здравствените установи и на здрав-
ствените работници да им определи посебни задачи 
кои во редовни услови не се нивна дејност, односно за-
дача.“ 

Покрај тоа, Судот утврди дека членот 124 став 1 од 
Уставот определува дека „воена состојба настапува ко-
га претстои непосредна воена опасност од напад врз 
Републиката или кога Републиката е нападната или и е 
објавена војна.“ Членот 125 став 1 од Уставот утврдува 
дека „вонредна состојба настапува кога ќе настанат го-
леми природни непогоди или епидемии.“ 

Членот 31 од Законот за управување со кризи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005) пропишува дека „Владата донесува одлука за 
постоење на кризна состојба, го определува подрачјето 
зафатено со кризна состојба и соодветно на тоа ги 
активира механизмите за разрешување на кризната со-
стојба. За донесената одлука Владата веднаш го изве-
стува Собранието и претседателот на Републиката. 
Владата за активностите поврзани со одлуката од ста-
вот 1 на овој член во рок од 48 часа усмено, а еднаш 
неделно пис-мено го известува Собранието и претседа-
телот на Републиката. Владата најдоцна за 30 дена по 
завршувањето на активностите утврдени со одлуката 
од ставот 1 на овој член, изготвува и доставува писмен 
извештај до Собранието и претседателот на Република-
та. Одлуката за постоење на кризна состојба од ставот 
1 на овој член не може да трае подолго од 30 дена. Ако 
кризната состојба продолжи да трае подолго од 30 де-
на, Владата треба да побара одобрување од Собранието 
за продолжување на рокот или да предложи прогласу-
вање на воена или вонредна состојба. Собранието и 
претседателот на Републиката во секое време може да 
побараат усмен или писмен извештај за состојбата во 
областа за управување со кризи.“ 

Од изнесените уставни и законски одредби произ-
легува дека воена состојба е поврзана со војна (непо-
средна воена опасност од напад врз Републиката, Ре-
публиката е нападната или објавена е војна на Репуб-

ликата), вонредна состојба е поврзана со природни по-
јави и масовни здравствени проблеми кај населението 
(големи природни непогоди или епидемии), а кризна 
состојба е поврзана со состојба на дел од територијата 
на Републиката, со траење до 30 дена и претходи на во-
ена или вонредна состојба. Според тоа, „воената со-
стојба“ и „вонредната состојба“ се категории кои се 
разликуваат од категоријата „вонредни услови и криз-
ни состојби.“ 

в) Според член 110 алинеите 1 и 2 од Уставот, 
Уставниот суд на Република Македонија одлучува за 
согласноста на законите со Уставот и за согласноста на 
другите прописи и на колективните договори со Уста-
вот и со законите. 

Според член 28 алинеја 3 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе 
ја отфрли иницијативата ако постојат процесни пречки 
за одлучување по иницијативата. 

Во конкретниот случај, членот 285 став 2 од Зако-
нот за здравствената заштита, кој се однесува на поста-
пувањето на Министерството за здравство во вонредни 
услови и кризни состојби, се спротивставува на член 
126 од Уставот, кој се однесува на постапувањето на 
Владата на Република Македонија при постоење на во-
ена или вонредна состојба, односно законската одредба 
се спротивставува на уставна одредба која уредува дру-
га материја од оспорената одредба. 

Со оглед на тоа што оспорената законска одредба 
се спротивставува на уставна одредба која уредува дру-
га материја од оспорената, Судот оцени дека не е мож-
но нивно споредување, поради што утврди дека посто-
јат процесни пречки за одлучување по иницијативата. 
Поради тоа, Судот одлучи како во точката 3 од ова ре-
шение. 

17. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од ова решение. 

18. Ова решение Судот го донесе во состав од пре-
тседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р 
Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил 
Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. Во 
однос на точките 12 и 13 од ова решение, Судот одлучи 
со мнозинство гласови. 

 
У.бр.59/2012 Претседател 

6 февруари 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

914. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по на-
шето гласање против неповедувањето на постапката за 
дел од точката 12 и за точката 13 на Решението У 
бр.59/2012 од 6 февруари 2013 година, го издвојуваме 
и писмено го образложуваме следното 

 
И З Д В О Е Н О   М И С Л Е Њ Е 

 
1.а) Судот, со Решението У бр.59/2012 од 6 февруа-

ри 2013 година, покрај другото, одлучи да не поведе 
постапка за оценување на уставноста на член 204 став 
4 во делот: „кривично дело кое го прави недостоен за 
здравствен работник, односно здравствен соработник и 
за вршење на службата во здравствената установа – со 
денот на врачувањето на правосилната пресуда“, од За-
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конот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.43/2012 и 145/2012).  

Неповедувањето на постапката за означениот дел 
од законската одредба Судот ја образлага со тоа дека 
оспорената одредба се однесува на кривично дело кое е 
поврзано со работата на здравствениот работник и 
здравствениот соработник и со нивната служба во 
здравствената установа, како и дека тоа кривично дело 
ги прави наведените лица да се недостојни за здрав-
ствен работник и здравствен соработник. Од таквата 
фактичка состојба (постоење на кривично дело, негова 
поврзаност со работата и недостојноста) произлегувало 
дека законодавецот определува престанок на вработу-
вањето на здравствениот работник и здравствениот со-
работник по сила на закон со денот на врачувањето на 
правосилната пресуда за сторено кривично дело, па со 
оглед дека законодавецот имал уставна основа во член 
32 став 5 од Уставот да го уредува остварувањето на 
правата на вработените и нивната положба, а во тие 
рамки и да го уреди престанокот на вработувањето, 
произлегувало дека не може да се постави прашањето 
за уставноста на наведениот дел од член 204 алинеја 4 
од Законот. Оттука, произлегувало и дека престанокот 
на вработувањето не е последица од осудата изречена 
со правосилната пресуда. 

б) Изнесената интерпретација на фактичката состој-
ба за наведената законска одредба е, според нас, несо-
одветна и погрешна. Заклучокот што се изведува за на-
ведената законска одредба нема уставна основа и за 
истата не се почитуваат темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија-основните сло-
боди и права на човекот и граѓанинот признати во ме-
ѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето 
на правото и поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска определени во член 8 став 1 
алинеите 1, 3 и 4 од Уставот на Република Македонија 
од следните причини: 

Прво, во врска со нашето тврдење дека е несоодвет-
на и погрешна интерпретацијата на фактичката состој-
ба, укажуваме дека членот 204 алинеја 4 од Законот, во 
оспорениот дел дословно гласи: „кривично дело кое го 
прави недостоен за здравствен работник, односно 
здравствен соработник и за вршење на службата во 
здравствената установа – со денот на врачувањето на 
правосилната пресуда“. Ваквата одредба не може да се 
интерпретира дека се однесува само на кривично дело 
кое е поврзано со работата на здравствениот работник 
и здравствениот соработник и со нивната служба во 
здравствената установа, како што тоа се прави во Ре-
шението У бр.59/2012 од 6 февруари 2013 година, би-
дејќи едноставно одредбата не гласи „кривично дело 
кое е поврзано со работата на здравствениот работник 
и здравствениот соработник и со нивната служба во 
здравствената установа.“ Оспорената одредба има по-
широко значење и се однесува на секое кривично дело 
кое го прави сторителот недостоен за здравствен ра-
ботник и здравствен соработник и за вршење на служ-
бата во здравствената установа. Таквата интерпретаци-
ја, според нас, е исправна бидејќи тоа произлегува од 
целината на алинејата 4 од член 204 на Законот која 
гласи: „На здравствениот работник, односно здравстве-
ниот соработник му престанува вработувањето по сила 
на закон, ако биде осуден за кривично дело во врска со 
службената должност или друго кривично дело кое го 
прави недостоен за здравствен работник, односно 
здравствен соработник и за вршење на службата во 
здравствената установа – со денот на врачувањето на 

правосилната пресуда.“ (со првиот дел од одредбата е 
опфатена ситуацијата: престанок на вработувањето на 
здравствениот работник и здравствениот соработник 
по сила на закон „ако биде осуден за кривично дело во 
врска со службената должност“, а вториот дел на 
одредбата се однесува на друга ситуација: престанок на 
вработувањето на здравствениот работник и здравстве-
ниот соработник по сила на закон ако сторат „друго 
кривично дело кое ги прави недостојни за здравствен 
работник, односно здравствен соработник и за вршење 
на службата во здравствената установа“). Очигледно 
дека Судот ја интерпретирал целината на алинеја 4 од 
член 204 на Законот како да се однесува на една ситуа-
ција (постоење на кривично дело од здравствен работ-
ник и здравствен соработник во врска со службената 
должност и во врска со работата и со службата), давај-
ќи им исто значење на различни одредби, наместо це-
лината на одредбата од алинеја 4 Судот да ја интерпре-
тира дека се однесува на две ситуации (едната-постое-
ње на кривично дело од здравствен работник и здрав-
ствен соработник во врска со службената должност, и 
втората-постоење на друго кривично дело, покрај она 
поврзано со службената должност, кое ги прави недо-
стојни за здравствен работник, односно здравствен со-
работник и за вршење на службата во здравствената 
установа) и да им даде различно значење на различни-
те одредби. Според тоа, Судот несоодветно и погрешно 
го интерпретира член 204 став 4 во делот: „кривично 
дело кое го прави недостоен за здравствен работник, 
односно здравствен соработник и за вршење на служ-
бата во здравствената установа“, а тоа суштински се 
одрази на произнесувањето на Судот и предизвика по-
грешност во одлучувањето.  

Второ, нема уставна основа заклучокот изнесен во 
делот од точката 12 на Решението У бр.59/2012 од 6 
февруари 2013 година, што се однесува на член 204 
став 4 во делот: „кривично дело кое го прави недостоен 
за здравствен работник, односно здравствен соработ-
ник и за вршење на службата во здравствената устано-
ва – со денот на врачувањето на правосилната пресу-
да“, дека законодавецот има право да уредува преста-
нок на вработувањето на здравствен работник и здрав-
ствен соработник поради осуда за кривично дело кое го 
прави недостоен и дека таквото уредување на преста-
нок на вработувањето не било утврдување на последи-
ца од осудата изречена со правосилна пресуда. Имено, 
таквиот заклучок на Судот изнесен во Решението почи-
ва на стојалиште дека постои одвоеност меѓу правосил-
ната пресуда донесена од суд, со која на здравствениот 
работник и здравствениот соработник му се изрекува 
осуда за сторено кривично дело, и уредувањето на пре-
станокот на вработувањето од страна на законодавецот 
во ситуација кога вработениот стори кривично дело. 
Но, тоа стојалиште, според нас, е несоодветно и по-
грешно затоа што од оспорената законска одредба пре-
цизно произлегува неодвоивоста и тесната поврзаност 
меѓу правосилната судска пресуда, од една страна, и 
престанокот на вработувањето, од друга страна. Име-
но, на здравствениот работник и здравствениот сора-
ботник, кои ќе бидат осудени за кривично дело кое ги 
прави недостојни за здравствен работник и здравствен 
соработник и за вршење на службата во здравствената 
установа, со денот на врачувањето на правосилната 
пресуда, по сила на закон, им престанува вработување-
то. Според тоа, самото постоење на правосилна пресу-
да предизвикува престанок на вработувањето, па губе-
њето на вработувањето е директна последица на осуда-
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та, а тоа недвосмислено значи вработениот да трпи 
последица од осудата (губење на работата) иако тоа 
може и да не е определено во правосилната пресуда.  

Трето, делот од точката 12 на Решението У бр. 
59/2012 од 6 февруари 2013 година, што се однесува на 
член 204 став 4 во делот: „кривично дело кое го прави 
недостоен за здравствен работник, односно здравствен 
соработник и за вршење на службата во здравствената 
установа – со денот на врачувањето на правосилната 
пресуда“, не ги почитува темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија-основни-
те слободи и права на човекот и граѓанинот признати 
во меѓународното право и утврдени со Уставот, владее-
њето на правото и поделбата на државната власт на за-
конодавна, извршна и судска определени во член 8 
став 1 алинеите 1, 3 и 4 од Уставот. Имено, со самото 
тоа што не поведе постапка и ја остави во правниот по-
редок оспорената одредба, Судот овозможи неоснова-
но ограничување на основните слободи и права на чо-
векот и граѓанинот (на пример, право на работа, право 
на соодветна заработувачка, ...) така што овозможи на 
здравствениот работник и здравствениот соработник да 
им престане вработувањето по сила на закон ако бидат 
осудени за кривично дело кое нема никаква поврзаност 
со нивната работа и со нивната служба во здравствена-
та установа (на пример, сообраќајна незгода), потоа 
Судот овозможи здравствениот работник и здравстве-
ниот соработник неосновано да трпат последица од 
осудата (губење на работата, губење на приход од ра-
ботењето, ...) иако тоа може и да не е определено во 
правосилната пресуда, како и овозможи законодавецот 
неосновано да се вмеша во делокругот на судската 
власт така што определи дека во секој случај, па и над-
вор од казната изречена со правосилна судска пресуда, 
здравствениот работник и здравствениот соработник да 
трпат и последица-престанок на вработувањето.  

в) Наместо таквото решение на Судот, ние сметаме 
дека здравствен работник и здравствен соработник мо-
же да трпат последица-престанок на вработувањето са-
мо ако бидат осудени за кривично дело поврзано со 
службената должност (како што определува законода-
вецот во првиот дел од член 204 алинеја 4 на Законот 
за здравствената заштита-делот: „ако биде осуден за 
кривично дело во врска со службената должност“, за 
што Судот едногласно не поведе постапка) и ако суд, 
со правосилна пресуда, изрече санкција-забрана за вр-
шење на професија, дејност или должност ценејќи ја 
специфичноста на секој кривично-правен настан од-
делно. Таквото стојалиште, сметаме, произлегува од 
уставната положба на човекот и граѓанинот, од една 
страна, и од уставната положба на органите на држав-
ната власт односно од поделбата на државната власт на 
законодавна, извршна и судска и од владеењето на пра-
вото, од друга страна. 

Со оглед на тоа што членот 204 став 4, во делот: 
„кривично дело кое го прави недостоен за здравствен 
работник, односно здравствен соработник и за вршење 
на службата во здравствената установа – со денот на 
врачувањето на правосилната пресуда“, од Законот за 
здравствената заштита, Судот, во Решението У 
бр.59/2012 од 6 февруари 2013 година, несоодветно и 
погрешно го интерпретираше и потоа изведе заклучок 
кој нема уставна основа.  

2.а) Исто така, Судот, со Решението У.бр.59/2012 
од 6 февруари 2013 година, одлучи да не поведе по-
стапка за оценување на уставноста и на член 219 став 2 
во делот: „или акт“ и став 6 од Законот за здравствена-
та заштита. 

Неповедувањето на постапката за наведените дело-
ви од законската одредба Судот ја образлага со тоа де-
ка оспорената одредба се однесува на предвидување 
постоење на парична награда на здравствените работ-
ници и здравствените соработници вработени во јавни-
те здравствени установи, ако покажат најдобри резул-
тати во работењето, при што исплатата на паричната 
награда ја врши министерството за здравство според 
поблиските критериуми, висината и начинот на испла-
та пропишано од министерот за здравство. Оттука, Су-
дот смета дека така определената парична награда не е 
плата, ниту надоместок на плата во смисла на Законот 
за работните односи, туку е посебна награда надвор од 
системот на плати и надоместоци на плата на здрав-
ствените работници и здравствените соработници, па 
законодавецот има уставна основа во член 32 став 5 од 
Уставот да ја уреди посебната награда со Законот за 
здравствената заштита на наведениот начин. 

б) Сметаме дека и во врска со наведените делови од 
член 219 (став 2 во делот: „или акт“, и став 6) на Зако-
нот, точката 13 од Решението У бр.59/2012 од 6 февру-
ари 2013 година се заснова на несоодветна и погрешна 
интерпретација на фактичката состојба, на заклучок кој 
нема уставна основа и на непочитување на темелната 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија-поделба на државната власт на законодавна, из-
вршна и судска определена во член 8 став 1 алинеја 4 
од Уставот на Република Македонија. 

Прво, во однос на нашето тврдење дека е несоод-
ветна и погрешна интерпретацијата на фактичката со-
стојба, укажуваме дека членот 219 од Законот е систа-
матизиран во Глава VIII, посветена на „Oрганизирање 
на работата во здравствените установи во мрежата“, 
која глава ги опфаќа Одделите: „Должноста за непре-
кинато вршење на здравствената дејност“; „Дневниот и 
неделниот одмор на здравствените работници и здрав-
ствените соработници“; „Дежурството“; „Готовноста“; 
„Платата и дел од платата за работна успешност“; „До-
датокот за работа во дежурство и готовност“; „Допол-
нителната дејност“; „Должноста за укажување на кон-
тинуирана медицинска помош во текот на 24 часа“. 
Членот 219 од Законот е сместен во Одделот „Плата и 
дел од плата за работна успешност“, при што во ставот 
1 од овој член на Законот се определува дека „Основ-
ната плата се определува во зависност од барањата на 
работното места за кое здравствениот работник склу-
чил договор за вработување и степенот на сложеност 
утврден во колективен договор и во зависност од ра-
ботната успешност определена според колективен до-
говор.“ Во оспорениот став 2 се определува дека „Со 
колективен договор, договор за работа или акт се утвр-
дуваат критериуми и мерила за утврдување на резулта-
тите од работењето на здравствените работници, тргну-
вајќи од обемот, квалитетот на услугите, заштедите во 
процесот на работата и ефикасноста во користењето на 
работното време.“ Ставот 3 од член 219 на Законот 
предвидува дека „резултатите од работењето на здрав-
ствениот работник ги утврдува, односно оценува 
здравствениот работник кој го води и организира про-
цесот на работа, односно работодавачот.“ Во став 4 од 
истиот член на Законот се определува дека „доколку 
работодавачот предвиди пресметување на платата спо-
ред ставовите 1 и 2 на овој член, на здравствениот ра-
ботник му се гарантира исплата на плата согласно со 
закон и колективен договор.“ Според став 5, „на здрав-
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ствените работници и здравствените соработници вра-
ботени во јавни здравствени установи кои покажале 
најдобри резултати во работењето, тргнувајќи од обе-
мот, квалитетот на услугите, заштедите во процесот на 
работата или ефикасноста во користењето на работно-
то време, министерството за здравство може да им исп-
лати парична награда.“ Во оспорениот став 6 се опре-
делува дека „поблиските критериуми, висината и начи-
нот на исплата на паричната награда од ставот 5 на 
овој член, ги пропишува министерот за здравство.“ 

Според тоа, од систематизацијата употребена во За-
конот како целина („Организирање на работата во 
здравствените установи во мрежата“, за кои е надлежна 
Република Македонија според член 13 став 2 на Зако-
нот), од Одделот насловен „Плата и дел од плата за ра-
ботна успешност“ (посветен на здравствените работни-
ци во здравствените установи во мрежата), како и од 
дедуктивниот метод применет во член 219 од Законот 
(од поопшти почетни ставови 1 и 2, кон нивна покон-
кретна разработка во ставовите 3 и 4, и кон определу-
вање на посебни исклучоци разработени во ставовите 5 
и 6), прецизно произлегува дека ставот 2 во делот: „или 
акт“ се однесува на утврдување на критериуми и мери-
ла за определување на резултатите од работењето на 
здравствените работници како дел од основната плата, 
како и дека ставот 5 од член 219 на Законот се однесу-
ва на „дел од плата“ што ја остваруваат здравствените 
работници по основ на успешност во работењето или 
резултатите од работењето, а не за парична награда ко-
ја е надвор од средствата за исплата на плати на здрав-
ствената установа.  

Оттука, очигледно произлегува дека Судот ја ин-
терпретирал содржината на член 219, во оспорените 
делови, од Законот, надвор од целината на Законот, 
надвор од одделот во кој е сместен тој член и надвор 
од структурата на ставовите во самиот член, при што 
му дал сосема друга смисла на членот 219 став 2 во де-
лот: „или акт“ и на став 6 од Законот од онаа која би ја 
имала таа одредба како дел од пошироките целини, а 
тоа суштински се одрази на произнесувањето на Судот 
и предизвика погрешност во одлучувањето. 

Второ, нема уставна основа заклучокот изнесен во 
точката 13 на Решението У.бр.59/2012 од 6 февруари 
2013 година, дека законодавецот има уставна основа во 
член 32 став 5 од Уставот да ја уреди посебната награ-
да со Законот за здравствената заштита на наведениот 
начин. Имено, означената уставна одредба определува 
дека „остварувањето на правата на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и со колективни 
договори“, а не и дека остварувањето на правата на 
вработените и нивната положба се уредуваат и со друг 
акт или пропис што го донесува министерот за здрав-
ство и со кој определува поблиски критериуми, виси-
ната и начинот на исплата на паричната награда. Значи, 
ако законодавецот определува министерството за 
здравство да исплатува парична награда на здравстве-
ните работници и здравствените соработници (член 
219 став 5 од Законот), се поставува прашање зошто 
истовремено не ги определува и критериумите и мери-
лата за добивањето на паричната награда, туку ги пре-
пушта да ги уреди некој друг со акт (член 219 став 2 од 
Законот) или ги препушта на министерот за здравство 
(член 219 став 6 од Законот), а кој е орган на извршна-
та власт и нема уставно овластување да пропишува 
права и обврски за вработените. 

Трето, со самото тоа што не поведе постапка и ја 
остави во правниот поредок оспорената одредба, Судот 
овозможи, покрај со закон и колективни договори, и со 
друг акт, како и со пропис што го донесува министерот 
за здравство, да се уредуваат права и обврски на врабо-
тените во здравствените установи, а со тоа Судот овоз-
можи непочитување на темелната вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија-поделба на др-
жавната власт на законодавна, извршна и судска опре-
делена во член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. 

в) Оттаму, наша оцена е дека само со закон и со ко-
лективни договори се уредуваат правата на вработени-
те и нивната положба, без тоа уставно определување 
законодавецот да може да го пренесува на други субје-
кти со оглед дека темелна вредност на уставниот поре-
док е поделбата на државната власт на законодавна, из-
вршна и судска. 

Со оглед на тоа што членот 219 став 2 во делот: 
„или акт“ и став 6 од Законот за здравствената заштита, 
Судот, во Решението У бр.59/2012 од 6 февруари 2013 
година, несоодветно и погрешно го интерпретираше и 
притоа изведе заклучок кој нема уставна основа однос-
но не ја почитува темелната вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија-поделбата на државна-
та власт на законодавна, извршна и судска определена 
во член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на Република Ма-
кедонија, следуваше да го издвоиме ова наше мислење.  

 
 Претседател 
 на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
 Бранко Наумоски, с.р. 
  
 Судија 
 на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
 д-р Наташа Габер-Дамјановска, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

915. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и 
член 46 од Законот за Судски совет на РМ („Сл. весник 
на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на редовната 147-та седница одржана 
на ден 7.3.2013 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
НА ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 

 
За судии поротници на Основен суд Куманово се 

избрани:  
 

1. Хабибе Сефедин Беќири 
2. Синан Азем  Беќири 
3. Ресми Меџид Бекири 
4. Теута  Уљуси Беќири 
5. Сељбије Емврет Шабани 
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6. Гордана  Раде  Стоилковска 
7. Звездана  Дончо Арсовска 
8. Радица Драгиша Љубојевиќ 
9. Медина  Веби Бедиу 
10. Светлана  Стојан Марковска 
11. Нехат Хаљим Даути 
12. Илија Благоја Анѓеловски 
13. Славица Воја Димитријевиќ 
14. Предраг Светозар Ѓорѓевиќ 
15. Татјана  Тоде  Јакимовска 
16. Лазо Драгомир Симоновски 
17. Калина  Воислав  Паневска 
18. Олга  Владимир Цветковска 
19. Слободан  Миливоје Ѓорѓевски 
20. Весна  Стојанче Петрушевска 
21. Марко Зоран Дичевски 
22. Мартин Граде Симоновски 
23. Ивица Борислав Величковски 
24. Аце Воја  Павловски 
25. Сузана  Санде Шарковска 
26. Сузана  Благоја Стојковска 
27. Даниел  Часлав  Петковски 
28. Мира Манасије Тасевска 
29. Никола Жарко Јаќимовски 
30. Звездица Страшко Јакимовска 
31. Тања Миливоје Максимовска 
32. Аљбина Бајруш Велији 
33. Еркан  Џезми Дураки 
34. Мира Живорад Симоновска 
35. Јасминка  Манојло Кузмановска 
36. Јонче Ѓора Павловски 
37. Славица Гвозден Дионизовиќ 
38. Мирјанка Цанко Димовска 
39. Снежана Славко Јордановска 
40. Сунчица Драгутин Илиевска 
41. Елизабета Слободан Тасевска 
42. Даниела Среќко Трајковска 
43. Игор Добре Јосифовски 
44. Христо Љубиша Мишевски 
45. Славица Миодраг Бошковска 
46. Желимирка Станислав Спасовска 
47. Славка Дојчин Стефановска-

Цветковска 
48. Славица Кузман Цветковска 
49. Милена Слободан Тошевска 
50. Ивана Стојанче Ставревска- 

Ѓошевски 
51. Драгана Благоја Стефановска 
52. Горан Гроздан Димчевски 
53. Оливера Томислав Михајловска 
54. Биљана  Илија Николовска 
55. Шаип Аднан Ебиби 
56. Видосава Симон Цветковска 
57. Славица Борислав Копевска-  

Димитриевска 
58. Јулијана Владе Димевска 

род.Вељановска 
59. Зорица Здравко Христовска 
60. Ајше Џељал Далипи 
61. Славка Гоне Трајковска 
62. Џафер  Агим Јахиу 
63. Лидија Светозар Јаќимовиќ 
64. Ивица Круме Пешевски 
65. Охидија Тимчо Николовска 
66. Сељвије Исмаиљ Мустафи 

67. Маја Стојанча Илиевска 
68. Мимоза Боривоја Николовска 
69. Олгица Боро Станковска 
70. Александра Трајан Десподовска 
71. Весна  Бошко Стојановска 
72. Надица Петко Николовска 
73. Јасмина Часлав  Петровска 
74. Јован Предраг Ристиќ 
75. Ѓоко Драгомир Маневски 
76. Воја Љубомир Крстевски 
77. Лидија Миле Димитриевска 
78. Сузана  Љубе Ѓорѓевиќ 
79. Авни Мемедали Алили 
80. Верка  Светозар Тасевска 
81. Виолета  Душан Поповска 
82. Војислав Војислав Поповиќ 
83. Жаклина Дончо Стојановска 
84. Гордана  Станоје Јовановска 
85. Златка Стојиман Јакимовска 
86. Перица Миодраг Спасовски 
87. Дарко Љубиша Петковски 
88. Горан  Влајко Милошевски 
89. Гордана  Свето Младеновска 
90. Бранислава Симеон Младеновска 
91. Далибор  Славејко Кипријановски 
92. Аљбинот Бајруш Џељадини 
93. Хасан Ќани Биљали 
94. Горан Владимир Младеновски 
95. Слаѓана  Славе Денковска. 

 
     Оваа одлука влегува во сила 7.3.2013 година. 
 
Бр.07-602/13 Судски совет 

8 март 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
____________ 

916. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 од Законот 
за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 
став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет 
на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Суд-
скиот совет на РМ на редовната 147-та седница одржа-
на на ден 7.3.2013 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 
 
За судии поротници на Основен суд Гостивар се из-

брани:  
1. Насир Синани 
2. Карафил Попоски 
3. Бора Андријеска 
4. Милена Гаврилоска 
5. Богинка Илиеска 
6. Магдалена Данилоска 
7. Невзат Азири 
8. Бетим Рамадани 
9. Намик Заими 
10. Мирјана Богоеска 
11. Менча Топалоска 
12. Лазар Јованоски 
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13. Адем Сејдини 

14. Валмир Рамадани 

15. Зоран Николоски 

16. Живко Лекоски 

17. Ерхан Рамадани 

18. Зорица Анѓелкоска 

19. Андријана Иваноска-Стојманова 

20. Иљахије Демири 

21. Нусрет Демири 

22. Мухамед Точи. 

  Оваа одлука влегува во сила 7.3.2013 година. 

 
Бр.07-603/13 Судски совет 

8 март 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

____________ 

917. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Сл. 
весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и 
член 46 од Законот за Судски совет на РМ („Сл. весник 
на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на 
Република Македонија на редовната 147-та седница 
одржана на ден 7.3.2013 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА 

ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
За судии поротници на Основен суд Свети Николе 

се избрани:  
1. Кристина Тосева 
2. Драге Ристовски 

3. Сашо Доневски 

4. Стојка Пешевска 

5. Тони Петров 

6. Стојан Спасов 

7. Виктор Гонев 

8. Ивица Димковски 

9. Катерина Гичева 

10. Јасмина Трајчева 

11. Анета Дачева 

12. Никола Митев 

13. Виктор Митевски 

14. Викторија Андушова 

15. Валентина Спасова 

16. Убавка Ѓошева 

17. Златко Цевтковски 

18. Елена Златева 

19. Бранко Коцевски 

20. Радмила Милева 

21. Панче Ристовски 

22. Бојана Костова. 

Оваа одлука влегува во сила 7.3.2013 година. 

 
Бр.07-606/13 Судски совет 

8 март 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

918. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 од Законот 
за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 
став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет 
на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот со-
вет на РМ на редовната 147-та седница одржана на ден 
7.3.2013 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД РЕСЕН 
 
За судии поротници на Основен суд Ресен се избрани:  
1. Кирче Јован Милошевски 
2. Соња Јован Кулумовска 
3. Атли Абаз Шерифи 
4. Наум Тодор Котларовски 
5. Илија Владе Робановски 
6. Оливера Етем Ахмети 
7. Живе Трајанче Бојчевски 
8. Никола Христо Тодоровски 
9. Александар Илија Јаневски 
10. Билсер Мефаил Мефаил 
11. Убавка Светозар Стерјоска 
12. Александра Гоце Башевска 
13. Бајраме Адем Шемшединовска 
14. Лупчо Лазе Ѓоргиевски 
15. Оливерче Димче Чакаровска 
16. Јулијана Јован Котевска 
17. Семра Мексуд Преспа 
18. Горан Јонче Котевски 
19. Миле Георги Ташовски 
20. Катерина Живко Ставреска 
21. Весна Крсте Фузевска 
22. Кристина Ѓорѓи Фузевска 
23. Марија Кире Клокановска 
24. Ивана Деан Стоиловска 
25. Павлина Круме Стерјовска 
26. Кетица Боне Узуноска 
27. Иванчо Никола Марически 
28. Зухра Невзат Алиовска 
29. Ивана Тоде  Гегараковска. 
    Оваа одлука влегува во сила 7.3.2013 година. 
 
Бр.07-607/13 Судски совет 

8 март 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
____________ 

919. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 од Законот 
за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 
став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет 
на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот со-
вет на РМ на редовната 147-та седница одржана на ден 
7.3.2013 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД НЕГОТИНО 
 
За судии поротници на Основен суд Неготино се 

избрани:  
1. Александар Камчев 
2. Анка Милкова Катарова 
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3. Ивана Минова 
4. Ленче Недова 

5. Лена Ручкоманова 

6. Марика Петрова 

7. Никица Житарова Толова 

8. Радмила Леова 

9. Родна Јуришиќ 

10. Љубица Волчева 

11. Марија Јанчева 

12. Сашко Глигоров 

13. Анета Стојанова 

14. Бошко Стаменков 

15. Даниела Стефанова 

16. Даниела Петрова 

17. Димитрулка Малиминова 

18. Елизабета Поцева Ѓорѓиева 

19. Зорица Петровиќ Николова 

20. Мирјанка Белевска 

21. Спасо Вељанов 

22.Светлана Ањовска. 

   

Оваа одлука влегува во сила 7.3.2013 година. 

 

Бр.07-605/13 Судски совет 
8 март 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

____________ 

920. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-

јавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Основен суд Тетово 

 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  

47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр. 150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 

весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-

не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 

совет на Република Mакедонија на следната адреса: 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

 

Бр.07-598/1 Судски совет 

8 март 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

921. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 23 од Законот за презе-
мање на акционерски друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 
67/2010 и 35/2011), постапувајќи по Барањето бр. 
399/12 од 14.12.2012 година за издавање дозвола за по-
нуда за откуп на акции издадени од Друштвото за оси-
гурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје, поднесено од Инвестброкер АД Скопје во име 
и за сметка на понудувачот, ВИЕНА ИНШУРЕНС 
ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе, на седницата одр-
жана на ден 27.2.2013 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  
ЗА ОТКУП 

 
1. На ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП АГ Винер Ферзи-

херунг Групе, со седиште на  Шотеринг 30,  1010 Вие-
на, Австрија се издава дозвола за давање понуда за 
откуп на сите акции издадени од Друштвото за осигу-
рување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје. Понудата за откуп ја дава Инвестброкер АД 
Скопје во име и за сметка на ВИЕНА ИНШУРЕНС 
ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе.  

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по 
цена од 2.001,22 денари по акција. 

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 20 де-
на од денот на првото објавување на извадокот од 
проспектот и понудата за откуп. 

4. Понудувачот од точка 1 на ова Решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за откуп. 

5. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 07-233 Комисија за хартии од вредност 

27 февруари 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

922. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со 

член 89 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по Барањето бр. УП1 08-1 од 4.1.2013 година од 
Македонска берза АД Скопје, на седницата одржана на 
ден 27.2.2013 година, донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Иван 

Штериев, дипломиран економист од Скопје, за Главен 
извршен директор на Македонска берза АД Скопје со 
седиште на ул.„Орце Николов“ број 75, Скопје.  
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2. Согласноста за именување на Иван Штериев за 

Главен извршен директор на Македонска берза АД 

Скопје се дава за период од (4) четири години согласно 

Одлуката на Одборот на директори на Македонска бер-

за АД Скопје број 02-1789/1 од 18.12.2012 година за 

назначување на извршен член на Одборот на директо-

ри на Македонска берза АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на лицето од точка 1 

на ова Решение за директор на Македонска берза АД 

Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот 

утврден во точка 2 на ова Решение, доколку истото би-

де разрешено од функцијата Главен Извршен Директор 

на Македонска берза АД Скопје, со денот на одземање 

на согласноста за именување на директор од страна на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија и во други случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-1 Комисија за хартии од вредност 

27 февруари 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

   м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

923. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 

13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-

УП1-2 од 7.2.2013 година, на седницата одржана на ден 

27.2.2013 година, го донесе следното 

        

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Александар Домазетовски од Скопје, издадена со Ре-

шение бр. 07-1231/3  од 7.5.2008  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 

Александар Домазетовски се дава за период од пет го-

дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Александар 

Домазетовски престанува да важи и пред истекот на 

рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 

предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-

ност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Број 08-УП1-2 Комисија за хартии од вредност 

27 февруари 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

924. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 44,104 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 45,516 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,890 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 43,248 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 35,155 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
  

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 83,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 85,00 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 71,00 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 59,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 43,005 
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 Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

 
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,989 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,848 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,250 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,136 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.3.2013 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-499/1  

11 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

925. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11), како и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО 
ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани, за издавање на 
лиценца за производство на електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 8.3.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани, со 
седиште на адреса с. Вевчани, му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија од фотоволтаична централа ФЕЦ 
„Енерго Вевчани“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лицен-
ца за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-13/13  

8 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

  
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани, со 
седиште на адреса с. Вевчани, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
8.3.2013 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
8.3.2048 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 113.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6761410 
 
7. Единствен даночен број – 4040012500340 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од 
фотоволтаична централа, во обем согласно техничките 
карактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши од фото-
волтаична централа ФЕЦ „Енерго Вевчани“ со инста-
лирана моќност од 400 кW изградена на КП бр. 4639 
КО Вевчани со Имотен лист бр. 51815. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет со технички карактеристики наведени 
во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВ-
ЧАНИ ДООЕЛ с. Вевчани, Вевчани (во понатамошни-
от текст: носител на лиценца) како и неговото учество 
на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположливо-
ст до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 
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19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталациите, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 

Прилог 2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА  
ФЕЦ „Енерго Вевчани“ 

 
1. име на фотоволтаичен систем – ФЕЦ „Енерго 

Вевчани“ со инсталирана моќност од 400 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  од 10 кV извод Вевчани 
од ТС 35/10 кV/ кV Суво Поле; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  
повеќе од 25 години, 

4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 1600  
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул - TPS107S од 250 Wp; Topray 
Solar – China; 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-
вертор –“Sun Grow” SG100K3 – количина четири од по 
100 кW; 

6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1310 

кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

504.469 kWh годишно. 
_________ 

926. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК 
ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 11.3.2013 го-
дина, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.30/2-3, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „ЛАГОВО“ со инсталирана 
моќност од 999,12 kW и со локација на КП.бр.148/8 и 
КП.бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп.  

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за производство и 

дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДО-
ОЕЛ Скопје со седиште на ул. Мито Хаџивасилев-Јас-
мин бр.30/2-3, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-23 

- назив на електроцентралата: „ЛАГОВО“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП. 

бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина 
Прилеп 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,12 kW (4344 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
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ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЛАГО-
ВО“, УП 1 бр. 08-23/12 од 12.3.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 176/11 и 19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„ЛАГОВО“ се одобрува користење на повластена тари-
фа од 26 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-26/13  

11 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

927. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК 
ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 11.3.2013 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.30/2-3, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ЛАГОВО“ со инсталира-
на моќност од 999,12 kW и со локација на КП. бр.148/8 
и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДОО-
ЕЛ Скопје со седиште на ул. Мито Хаџивасилев-Јас-
мин бр.30/2-3, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-23 

- назив на електроцентралата: „ЛАГОВО“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП. 

бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина 
Прилеп 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,12 kW (4344 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
11.3.2028 година 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-25/13  

11 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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